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Inledning 
Bodens kommun växer. Vid slutet av augusti hade vi under året blivit 58 fler bodensare i 

den officiella statistiken. Vi fortsätter därmed på vägen mot målet 30 000 invånare se-

nast år 2025. Men det finns moln på vår himmel. Vi ser att inflyttningen till Bodens 

kommun bromsas upp just nu. Det beror av två saker. Dels har vi nu relativt få inflytt-

ningar från utlandet jämfört med tidigare år. Dels har vi ont om lediga bostäder, vilket 

gör att den som vill flytta hit inte har någonstans att bo. Detta är illavarslande.  

 

Kommunen har ett behov av inflyttning för att kunna svara upp mot invånarnas framtida 

behov av service. Vi behöver personal till vård, omsorg och skola, för att bara nämna 

några viktiga sektorer. Under de närmaste åren beräknar vi att behöva rekrytera till mer 

än 500 tjänster. Många av dessa finns inte i Boden idag, utan måste kunna och vilja flyt-

ta hit. Boden ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Det sätter sina spår i den 

kommunala budgeten.  

 

Tillväxt är inte alltid enkel eller billig och i delårsrapporten framgår en del av allt det 

som görs i vår kommun just nu. Den kommunala organisationen jobbar under tryck. 

Frågan om att plocka fram tomtmark är högt prioriterad. De senaste villatomtsläppen har 

blivit fullbokade inom några minuter. De nya tomterna ska förses med vatten, avlopp 

och vägar. Det ska planeras för service i form av förskola, skola och fritidsverksamheter. 

Vi behöver även fler äldreboendeplatser. 

 

Vi ser positivt på utmaningarna. Vi är stolta över att ha en kommunal organisation som 

är bäst i Sverige på bygglovshantering och bäst i Norrland när det gäller att ha en miljö-

vänlig fordonspark. Det är frukten av allt gott som sker inom de kommunala förvalt-

ningarna som tillsammans med alla enskilda personers initiativ i Boden bygger framtid 

och framtidstro. 
 

 

Inge Andersson  

Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse 

Uppföljning av strategisk plan 2017-2019 

 

Vision år 2025 

Kommunens vision för år 2025 framgår av den utvecklingsplan som togs fram under 

2014. Visionen är att Boden år 2025 har mer än 30 000 invånare och är en växande 

kommun som förknippas med utveckling, trygghet och livskvalitet. Efter att en ny med-

borgardialog är genomförd kommer planen att revideras. Under första halvåret 2017 har 

en översyn av styrmodellen påbörjats, vilket bl a kan innebära att en långsiktig om-

världsanalys som pekar ut ett antal fokusområden kan komma att ersätta utvecklingspla-

nen från och med 2018 alternativt 2019. 

Med utgångspunkt från visionen i utvecklingsplanen fastställer kommunfullmäktige 

varje år en strategisk plan. Den innehåller planeringsförutsättningar, utvecklingsområ-

den, styrkort med målindikatorer, uppdrag och ekonomiska ramar till nämnderna samt 

ägardirektiv till bolagen och inriktningar till stiftelsen. Beslut om den strategiska planen 

och dess innehåll föregås av en dialog mellan budgetberedningen och nämnderna.  

I den strategiska planen för 2017-2019, som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 

2016, finns det utpekat tolv prioriterade utvecklingsområden: 

 

 En trivsam växande småstad 

- Bra bostadsmiljöer, fler invånare, hållbar tillväxt och ökad handel 

 Barnvänliga Boden 

- Vi arbetar för att barnfamiljer ska vilja bo i Boden 

 Boden – en plats för företagsamma 

- En plats för företag och goda arbetsplatser 

 Integration som tillgång 

- Byggd på språkundervisning och egen försörjning 

 Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

- Dialog för samverkan, inflytande, förtroende och valfrihet 

 Alla är värdefulla i Boden 

- Jämställdhet, jämlikhet, kulturell mångfald och tillgänglighet 

 Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

- Ständiga förbättringar till nytta för medborgarna 

 Trygg och säker vård och omsorg 

- Utvecklad kvalité och ökad tilltro till vården och omsorgen 

 Vi arbetar tillsammans 

- Samverkan inom kommunen med andra organisationer och myndigheter 
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 Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verksamhet 

- God service i alla skeden av livet 

 Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

- Människor ska vilja och kunna arbeta länge inom kommunen 

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

- Hållbar ekonomisk utveckling, anpassning av resurser samt vårda tillgång-

arna 

  

Styrning och uppföljning 

De kommunövergripande målen för verksamheten följs upp med hjälp av det kommun-

övergripande styrkortet, som är uppdelat på de tolv ovanstående utvecklingsområdena.  

Till varje utvecklingsområde finns en introducerande text som beskriver respektive om-

råde. För varje utvecklingsområde finns målindikatorer som ska bidra till att följa upp 

och mäta måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå.  

På nämndsnivå förädlas och tolkas det kommunövergripande styrkortet i ett verksam-

hetsnära styrkort med nämndens egna målindikatorer. Nämndens styrkort är en del av 

den strategiska planen, men även en del av den verksamhetsplan som nämnden arbetar 

fram under hösten. Förutom nämndens styrkort innehåller verksamhetsplanen budgeten 

för kommande tre år samt de aktiviteter som ska vidtas för att nå målen. Nämndernas 

styrkort innehåller även så kallade serviceförklaringar, vilka beskriver vilken service 

som medborgarna kan förvänta sig av nämndens olika verksamheter. Även de kommu-

nala bolagen tar fram verksamhetsplaner, men dessa innehåller inte några styrkort. 

Uppföljning av hela strategiska planen och verksamhetsplanerna sker i delårsrapport per 

augusti, samt vid årets slut i årsredovisningen. Det kommunövergripande styrkortet följs 

upp och analyseras i förvaltningsberättelsen medan nämndernas styrkort följs upp i 

verksamhetsberättelserna. Ekonomin följs löpande upp under året i månadsrapporter och 

i delårsrapporten per april. Syftet med denna uppföljning är att få aktuella och relevanta 

beslutsunderlag som underlag till åtgärder och fortsatt planering, men även för att öka 

kvalitén i de ekonomiska bedömningarna och de analyser som kopplar an till detta.  

 

En del av arbetet mot visionen 

I nedanstående avsnitt beskrivs några väsentliga händelser och insatser som genomförts 

under första halvåret 2017. Syftet är att ge en översiktlig introduktion av några av de 

saker som hänt under  2017, varav flertalet sedan kommenteras ytterligare under analy-

sen kopplad till de olika utvecklingsområdena. Väsentliga händelser för de olika kom-

munala verksamheterna återfinns i nämndernas och förvaltningarnas respektive verk-

samhetsberättelse. 

För att nå visionen om fler invånare i Boden behövs det fler bostäder och fler arbetstill-

fällen. Läget på bostadsmarknaden är fortfarande mycket utmanande vad gäller utbudet 

av lediga lägenheter. Det pågår fortfarande flera projekt och detaljplaneprocesser för att 

få igång bostadsproduktionen av flerbostadshus. Flera markanvisningsavtal är upprätta-

de. I det nybyggda flerbostadshuset med 19 lägenheter på Åbergsleden 4 har inflyttning 

skett under våren och sommaren. Nu pågår byggnation av ytterligare ett flerbostadshus 

med 19 lägenheter på Åbergsleden. Det finns konkreta byggplaner i kvarteret Balder 
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(nedre stadsdelen) och vid på Brogatan vid bowlingen. Det pågår upprättande av detalj-

planer för exempelvis för kvarteret Enen och kvarteret Palmen vid Centralskolan. En 

aktuell översiktsplan och LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) har anta-

gits. De utgör en strategisk grund för bebyggelseutvecklingen och mark- och vattenan-

vändningen i kommunen. 

Flertalet stora satsningar inom skolan har beslutas och påbörjats under 2017. Kommun-

fullmäktige har under våren 2017 beslutat om utredningen ”Bodens förskola 2016-2025” 

vilket bland annat anger planområden för att bättre tillgodose närhet till förskola för 

medborgarna, ge bättre förutsättningar för funktionella barngrupper, utveckla integration 

och mångfald och förbättra planering i verksamheten. För att skapa en tydlig riktning för 

grundskolans utveckling i Bodens kommun pågår just nu en grundskoleutredning. Ut-

redningen ska bland annat fokusera på utvecklingen av elevernas arbets- och lärmiljöer, 

den ska även föreslå en plan som ska ge långsiktiga förutsättningar att bibehålla och 

utveckla en väl fungerande grundskola utifrån inkludering, integration och socioekono-

miska faktorer. 

Förskolorna och skolorna i Bodens kommun arbetar med tidiga insatser, därför har 

bland annat ”Bodenmodellen – en väg tillbaka” utarbetats. Modellen ger vägledning till 

rektorer och pedagoger hur och på vilket sätt de kan arbeta för att främja elevers lärande, 

närvaro och delaktighet i skolan. 

Under första halvåret 2017 har arbetet i Rådet för trygghet och hälsa fokuserats till en 

gemensam syn när det gäller övergripande mål och prioriterade områden för social håll-

barhet och folkhälsa. Ett flertal samarbeten, mellan kommunala förvaltningar och med 

externa parter är pågående utifrån prioriterade områden. Nämnas kan hälsofrämjande 

skolutveckling, integration och folkhälsa men också fysisk samhällplanering. Samarbe-

ten som säkerställer att social hållbarhet, folkhälso- och tillgänglighetsperspektivet bi-

drar till utveckling av ett attraktivt samhälle och leder till utveckling av verksamheter. 

Vidare för att tillvarata kompetens och för att utveckla arbetsprocesser. Under våren har 

skapats systematik och nya underlag för att bedöma strukturell påverkan i livsmiljöer 

och av folkhälsoläget, där bland annat socioekonomi, kön samt brottsutveckling ingår. 

Trygghetsskapande och förebyggande åtgärder är angeläget för god och hållbar livsmil-

jö. Dessa har genomförts i samarbeten mellan Räddningstjänsten vid Bodens kommun 

och Polis, Bodens företagare, trossamfund samt Social- och Utbildningsförvaltning. 

Genomförda åtgärder, med inkludering av olika parter, spänner från informationsinsat-

ser till alla i åk 8 till samarbetsavtal gällande offentlig säkerhet, översyn av lokala ord-

ningsföreskrifter och skapande av operativ trygghetsgrupp. 

Arbetet med att realisera och genomföra Tillväxtprogrammet för Bodens kommun har 

påbörjats i organiserad form under inledningen av 2017. Inledningen har handlat mycket 

om att mobilisera alla aktörer och att organisera arbetet utifrån de olika aktörernas upp-

drag och kompetens. Vidare har arbetet med att locka fler etableringar och inlokalise-

ringar i form av företag fortsatt, och i dagsläget pågår diskussioner med flera intressen-

ter från olika branscher. Företagsbesöken fortgår löpande, och utgör en bra grund för 

dialog mellan kommun och de befintliga företagen. Det har vidare genomförts två Star-

ta-eget utbildningar och för första gången har konceptet Ung Drive testats under somma-

ren 2017. Konceptet innebär att ungdomar får testa på eget företagande som feriejobb, 

och är ett komplement till de mer traditionella feriejobben. Inom ramen för näringslivs-

arbetet har även samarbetet med Försvarsmakten fördjupats, liksom samverkan med 

Luleå kommun. 
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Inom arbetsmarknadsområdet har det under första halvåret genomförts en mängd insat-

ser, oftast koordinerade av Arbetsmarknadsförvaltningen. Man har med stöd av det till-

fälliga flyktingstödet fortsatt integrationsprojektet Språkstöd inom vård- och omsorg 

som startades under 2016. Målet med projektet är att fler andraspråkselever ska klara av 

utbildningen. Insatser som genomförts är dels språkombudsutbildning för personal, 

språkförberedande kurser för elever samt ökad möjlighet till individualiserade studielös-

ningar. Under perioden har Jobbsteget, ett samverkansprojekt mellan Bodens kommun 

och arbetsförmedlingen startats som syftar till att öka anställningsbarhet hos nyanlända 

och andra arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden. Projektet omfattar cirka 

30 personer. Framtid Boden, en arbetsmarknadsmässa har genomförts i januari i sam-

verkan med försvaret och övriga kommunala förvaltningar, deltagande har även skett 

vid rekryteringsmässor vid Luleå universitet. Företagsbesök har genomförts för att möj-

liggöra externa platser för personer med sysselsättningsbeslut och för att möjliggöra 

praktikplatser . Därutöver har studiebesök vid företag skett i studieorienterade syfte med 

ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetsgaranti. 

Kommentarer till verksamhetsuppföljningen och värderingen av 
måluppfyllelse 

Det kommunövergripande styrkortet och därtill kopplade målindikatorer utgör grunden 

för värderingen av måluppfyllelse. Då det i augusti saknas värden för de flesta målindi-

katorerna och för att förbättra värderingen av utfallet och progressionen inom respektive 

utvecklingsområde, har ytterligare data och information av mer kvalitativ karaktär vägts 

in och analyserats i den totala bedömningen av utvecklingsområdena. I den samlade 

bedömningen och analysen av utfallet har det även tagits hänsyn till måluppfyllelsen i 

de nämdsspecifika styrkorten. Vidare har även den nämndsspecifika verksamhetsupp-

följningen och andra sammanställningar av olika insatser som genomförts under året 

beaktats i den samlade analysen. Utfall av måluppfyllelse för  delåret 2017 samt analys 

och kommenterar för respektive utvecklingsområde presenteras nedan.  

Måluppfyllelse per utvecklingsområde Bodens kommun 

Utvecklingsområde Augusti 2017 
Prognos helår 

2017 

En trivsam växande småstad   

Barnvänliga Boden   

Boden en plats för företagsamma   

Integration som tillgång   

Här talar vi med medborgarna, inte till dem   

Alla är värdefulla i Boden   

Kontinuerlig verksamhetsutveckling   

Trygg och säker vård och omsorg   

Vi arbetar tillsammans   

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 

verksamhet 

  

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare   

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi   
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Det kommunövergripande målet för utvecklingsområdet en trivsam växande småstad 

är delvis uppfyllt. Befolkningen fortsätter att öka från årsskiftet 2016/2017 och bedöm-

ningen är att målet för 2107 kommer att uppnås. Utfallet av nämndernas delårsuppfölj-

ning och analys bekräftar värderingen att målet delvis är uppfyllt. En mycket viktig del 

inom detta utvecklingsområde är den nya översiktsplanen för Bodens kommun, som 

antogs av kommunfullmäktige i juni. Översiktsplan 2025 med tematiska tillägg är en av 

de viktigaste förutsättningarna för att uppnå samtliga mål inom utvecklingsområdet. 

Andra större insatser som stödjer värderingen av måluppfyllelse är de som genomförs 

inom ramen för arbetsmarknadsförvaltningens områden. Där har under första halvåret 

bland annat organisationen för Jobbcenter etablerats. Jobbcenter kommer att finnas i 

Enter galleria, och utgör en mycket viktig del och struktur i arbetet med att få fler bo-

densare i arbete och utbildning, vilket i sin tur är en grundförutsättning för en trivsam 

och fortsatt växande småstad. 

Vad gäller utvecklingsområdet barnvänliga Boden är även detta delvis uppfyllt. Flytt-

nettot för åldersgruppen 0-24 år är inte uppfyllt för året, men visar på fortsatt positivt 

resultat. Även för detta område bekräftar nämndernas styrkort värderingen av att målen 

för området är delvis uppfyllda. I det fortsatta arbetet med fördjupad översiktsplan för 

Boden är barn och ungdomar en prioriterad målgrupp, liksom i övrig samhällsplanering. 

Övriga insatser som  bekräftar bilden av delvis måluppfyllelse är den satsning som 

genomförs på utemiljöer och lekplatser. Besiktningar 2017 är genomförda och en sär-

skild satsning görs på platser i Sävast. Vidare har flera förvaltningar i samverkan arbetat 

fram en ny standard för utformning av nya förskolor. Vid förvaltningen för kultur, fritid 

och unga är fokus på att främja föreningar som har tydlig inriktning på barn- och ung-

domsaktiviteter, vilket ytterligare bidrar till progressionen inom utvecklingsområdet.  

Målet för området Boden – en plats för företagsamma är delvis uppfyllt på kommun-

övergripande nivå. Enstaka målindikator är vid halvårsskiftet uppfylld, medan andra inte 

är det. Likaså är det för flertalet av nämnderna, där några redovisar delvis måluppfyllel-

se medan ett par bedömer målen inom utvecklingsområdet som helt uppfyllda för hel-

året. Flertalet genomförda insatser under första halvåret bidrar till att göra Boden till  en 

plats för företagsamma. Som exempel kan nämnas den satsning som görs på Boden 

Cleantech Center, vilken bl a syftar till att skapa unika förutsättningar för företagande 

och innovation inom miljö- och avfallsteknik. Andra insatser som kopplar till utveck-

lingsområdets utveckling är de markförvärv som gjorts i främst området runt Svartbyn, 

och som möjliggör framtida etableringar och företagande inom främst elintensiva när-

ingar.  

Vidare har under sommaren inkubatorn Go Business öppnat vid Boden Business Park. 

Inkubatorn är en del av ett inarbetat och beprövat koncept och den är inte avgränsad till 

vissa branscher utan öppen för alla tjänsteidéer. Inkubatorn är en mycket viktig del i att 

skapa fortsatt gynnsamma förutsättningar för företagsamhet genom en unik blandning av 

studenter, nyföretagare och etablerade företagare. En ytterligare lokal satsning är ut-

vecklingen av Jobbcenter, som med etablering i Enter galleria, bedöms vara en viktig 

komponent i den fortsatta utvecklingen inom området.  

Det kommunövergripande målet avseende integration som tillgång är till delar upp-

fyllt. Det saknas utfallsvärden för halvåret för områdets målindikatorer, varför bedöm-

ningen baseras på utfallet för helåret 2016 samt de insatser som nämnderna återrapporte-

rat och som genomförts under första halvåret 2017. Flertalet större satsningar görs i 

samverkan mellan förvaltningar och externa parter, och samordnas av Arbetsmarknads-

förvaltningen. Som exempel kan nämnas en fortsatt satsning på språkstöd, vilket under 

första halvåret 2017 bl a omfattat språkombudsutbildning för personal, språkförberedan-
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de kurser samt ökad möjlighet till individualiserade studielösningar. Under våren har 

även språkcafé startats vid stadsbiblioteket. En ytterligare satsning är utökningen av 

praktikplatser inom olika verksamheter i Bodens kommun, vars syfte är att skapa förut-

sättningar för den arbetsplatsbaserade integrationen som visat sig framgångsrik i många 

andra kommuner. Under första halvåret har även de många, föreningsdrivna integra-

tionsprojekten fortsatt sin verksamhet. Projekten, som till stor del finansieras av de extra 

medel som kommunen fått av regeringen, är stora möjliggörare för att realisera det om-

fattande integrationsarbete som drivs av framförallt föreningslivet i Boden.  

Målet för utvecklingsområdet här talar vi med medborgarna, inte till dem, är för 

första halvåret 2017 delvis uppfyllt. Kommunens olika verksamheter och förvaltningar 

är i allt större omfattning delaktig i arrangemang och dialoger i olika sammanhang. Det 

handlar om allt från företagsbesök och deltagande i olika mässor m m, till de formalise-

rade dialoger som genomförs inom ramen för översiktsplan och samhällsplanering samt 

dialogmöten med föreningar inom framförallt idrott och kultur. Under året genomförs 

vidare en omfattande medborgardilog i samband med behandlingen av översiktsplanen 

och den fördjupade översiktsplanen för centrum och Sävast. Denna dialog bygger på tio 

stycken olika ämnesplattformar, och bedöms vara en framgångsfaktor för att nå målupp-

fyllelse för utvecklingsområdet under 2017.   

Det kommunövergripande målet för området alla är värdefulla i Boden bedöms vara 

delvis uppfyllt. Bedömningen bygger på en analys av främst nämndernas återrapporte-

ring och bedömningar. Under första halvåret av 2017 har fokus inom detta området 

främst varit på jämställdhet och tillgänglighet. Flertalet verksamheter och förvaltningar 

har genomfört utbildningar i jämställdhet, och även satsat på att utveckla verktyg och 

metoder för att mäta hur resultatet av såväl det interna som externa arbetet med jäm-

ställdhet faller ut. Samhällsplanering och några olika delar av kommunal medborgarser-

vice har setts över ur ett fördjupat jämställdhetsperspektiv. Räddnings- och beredskaps-

förvaltningen ingår i en nationell arbetsgrupp för jämställdhet, jämlikhet och kulturell 

mångfald med syfte att bättre anpassa sina verksamheter utifrån dessa perspektiv. Vidare 

har såväl miljö- och byggnämnd som fastighetsnämnden samt tekniska förvaltningen 

under första halvåret fortsatt med riktade och utökade insatser inom området fysisk till-

gänglighet. En annan insats som är värd att nämna i sammanhanget är även här sats-

ningen på Jobbcenter, som bl a innehåller utveckling av metoder för att skapa arbete åt 

personer med någon form av funktionsnedsättning.  

På kommunövergripande nivå är målet för området en kontinuerlig verksamhetsut-

veckling delvis uppfyllt. Under inledningen av 2017 har samtliga verksamheter och 

förvaltningar utvecklat arbetet med systematiserat förbättringsarbetet, oftast med ut-

gångspunkt i den kommungemensamma metoden för verksamhetsutveckling. Vidare har 

det även under inledningen av 2017 satts större fokus på hur uppföljningen av verksam-

hetsuppföljningen kan förbättras, och en översyn av styrmodellen har påbörjats med 

anledning av detta.  

Målet på övergripande kommunnivå för utvecklingsområdet trygg och säker vård och 

omsorg är delvis uppfyllt. Kundnöjdheten för området färdtjänst är fortsatt mycket hög. 

Under 2016 visade undersökningar att andelen brukare som känner sig trygga minskade 

inom både äldreboende och hemtjänst och målen uppnåddes inte. Under 2017 har därför 

frågan om känslan av trygghet inkluderats som en stående punkt vid alla brukarråd och 

dessa är områden är således högt prioriterade inom socialförvaltningens verksamhet.  

Det kommunövergripande målet för utvecklingsområdet vi arbetar tillsammans är 

uppfyllt, inte minst genom de höga placeringar och resultat som kommunen fick i 2017 
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års ranking genomförd av Svenskt Näringsliv (offentliggjordes i september 2017). För-

utom en ökning på den totala rankingen med 49 platser, är även de två målindikatorer-

na/delmålen i styrkortet överträffade med stor marginal. Vidare har flertalet andra insat-

ser genomförts inom utvecklingsområdet under det första halvåret. Det kan bl a nämnas 

den samverkan som sker inom ramen för arbetet med översiktsplanen och den fördjupa-

de översiktsplanen. I detta arbete samarbetar flertalet förvaltningar och verksamheter, 

och arbetet sker även i samverkan med externa parter. Under inledningen av 2017 befäs-

tes samarbetet med Försvarsmakten ytterligare, och kommunen har funnits representerad 

i många olika sammanhang oftast med representation från flera kommunala verksamhe-

ter. En mycket viktig plattform för samarbete är genomförandet av tillväxtprogrammet 

för Bodens kommun. Under inledningen av 2017 har detta arbete intensifierats och or-

ganiserats, bl a genom att utse en part/aktör som är ansvarig för samverkan inom respek-

tive tillväxtområde.  

Målet för utvecklingsområdet vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad verk-

samhet är delvis uppfyllt. Utöver målet i det kommunövergripande styrkortet, som del-

vis är uppfyllt, kommunicerar Bodens kommun i olika sammanhang och fora värdet av 

den offentligt finansierade verksamheten. Inom tekniska förvaltningens område kan det 

bl a konstateras att resandet med  buss ökar, liksom utvecklingen av detta transportslag 

(fler turer, nya linjesträckningar, wi-fi m m). Även det utökade och mer diversifierade 

utbudet av praktikplatser bidrar till områdets utveckling.  

Målet för utvecklingsområdet Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare är 

delvis uppfyllt, även om några av delmålen för halvåret inte är uppfyllda. Analysen och 

värderingen underbyggs av nämndernas återrapportering och värdering av resultat, där 

flertalet av nämnderna visar på målen för året som helt uppfyllda. Olika verksamheter 

och funktioner inom bl a tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har 

under inledningen av 2017 gjort satsningar på förbättrad arbetsmiljö. Andelen heltider 

med tillsvidareanställning har fortsatt att öka, såväl för kvinnor som för män. Mål kring 

sjukfrånvaro är ännu ej helt uppfyllt, vilket föranleder fortsatta riktade satsningar anpas-

sade för kvinnor respektive män. Löneöversynen för 2017 är avslutad, och ett antal 

grupper har identifierats och prioriterats. Möjligheten att lösa in semesterdagstilägget 

mot fler semesterdagar fortsätter att nyttjas av allt fler, och under 2017 har 616 beviljats 

semesterväxling vilket är en ökning med drygt 37 % i jämförelse med 2016. Denna möj-

lighet, tillsammans med bl a löneväxling till pension och möjlighet att byta pensionsav-

tal samt minskad arbetstid med bibehållen pension är andra möjligheter som erbjuds och 

som bedöms påverka synen på Bodens kommun som en attraktiv arbetsgivare.  

Ett viktigt styrmedel för den fortsatta utvecklingen av området är den HR-strategi som 

antogs av kommunstyrelsen i mars 2017. I denna beskrivs personalpolitiken och de prio-

riteringar samt förväntningar som medarbetare – såväl befintliga samt kommande – i 

Bodens kommun kan emotse. 

Det kommunövergripande målet för området en kommun med långsiktigt stabil eko-

nomi bedöms vara uppfyllt. Ur ett ekonomiperspektiv har 2017 hittills varit ett bra år 

med en ekonomi i balans för en stor andel av kommunens nämnder och styrelser. För tre 

av fyra indikatorer är målet uppnått med god marginal och beräknade prognoser för 

helåret visar positiva trender. 

 

Ett av kommunens mål är att undvika upplåning eftersom en hög skuldsättning innebär 

ökade upplåningskostnader och ränterisker. Den goda betalningsberedskapen som 

kommunen haft under 2015 och 2016 har medfört att en amortering av ett lån på 45 mkr 

har genomförts under året. Detta har lett till minskade upplåningskostnader och ett 
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minskat risktagande. Prognosen visar att betalningsberedskapen fortfarande bedöms 

överstiga målet på 20 dagar, men med en liten försämring från 34 till cirka 30 dagar. 

Orsaken till försämringen är kommande stora investeringsvolymer under hösten. Prog-

nossäkerheten varierade kraftigt under föregående år med stora differenser mot det slut-

liga utfallet. Detta påverkar planeringen av likviditeten och förmågan att upprätthålla en 

god betalningsberedskap. Under året har prognossäkerheten förbättrats och periodens 

utfall ligger nu i nivå med den senast lagda prognosen för helåret. Prognosen är inklusi-

ve kommande händelser som nämnderna har kännedom om och som kommer att påver-

ka det slutliga resultatet. Budgetavvikelsen för nämnderna är för närvarande 2,1 % och 

förväntas blir 0,0 %, vilket skulle innebära att kommunen även här når det uppsatta må-

let.  

 

Resultatnivån säkerställer för närvarande att det finns utrymme att hantera oförutsedda 

händelser och risker. Tack vare verksamheternas goda resultat är resultatet i förhållande 

till skatt och utjämning för perioden 7 %, vilket kraftigt överstiger målet på 1,5 %. Pro-

gnosen visar på en försämring till 2,3 % vilket skulle innebär att kommunen ändå når 

målet med viss marginal. Däremot är kassaflödet från den löpande verksamheten inte 

tillräckligt stort för att kunna finansiera investeringar med egna medel fullt ut. Självfi-

nansieringsgraden exklusive affärsdrivande verksamhet är per augusti 87 %. Prognosen 

för helåret uppgår till 152 % då kassaflödet historiskt sett alltid ökar under årets sista 

månader.   
 

God ekonomisk hushållning 

 

Bodens kommun ska ha god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett verk-

samhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förutsätt-

ningarna för den verksamhet som kommunen bedriver medan verksamhetsperspektivet 

anger kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och än-

damålsenligt sätt. Utvecklingsområdet en kommun med långsiktigt stabil ekonomi inne-

håller målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Resterande 

utvecklingsområden innehåller målen i det verksamhetsmässiga perspektivet. 

 

Utvecklingen i Bodens kommun har varit fortsatt positiv under första halvåret 2017. För 

övervägande delen av utvecklingsområdena når kommunen emellertid inte riktigt mål-

sättningen vid delårsuppföljningen. Verksamheterna arbetar aktivt med många olika 

insatser som fortlöpande förbättrar den service medborgarna erhåller och som styr mot 

en förbättrad måluppfyllelse vid årets slut. Vidare genomförs betydelsefulla åtgär-

der/aktiviteter under 2017 som stärker möjligheten till ytterligare måluppfyllelse 2018 

och 2019. Mot bakgrund av detta görs bedömningen att god ekonomisk hushållning har 

uppnåtts delvis per augusti i det verksamhetsmässiga perspektivet. 

 

I det finansiella perspektivet bedöms kommunen ha en god ekonomisk hushållning 

trots en självfinansieringsgrad av investeringar som är något för låg. Den positiva pro-

gnosen visar att nyckeltalet kommer att överstiga målvärdet med god marginal vid årets 

slut och kommunen har i övrigt utmärkta resultat och en betryggande ekonomi.  

 

Kommunen bedöms sammantaget ha en delvis god ekonomisk hushållning. 
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Omvärld och samhälle 

Samhällsekonomin och kommunerna 

Svensk ekonomi har utvecklats starkt under årets första halva, enligt Sveriges kommuner 

och landsting (SKL). Det beror främst på kraftigt växande byggnadsinvesteringar och 

inte minst i bostadsbyggandet. Denna ökning väntas minska under fortsättningen av året. 

Bruttonationalprodukten BNP beräknas växa med 3,3 procent vilket kan jämföras med 

2,9 procent året innan. Den positiva utvecklingen av BNP innebär att även skatteunderla-

get fortsätter att växa relativt snabbt i år och nästa år. Arbetslösheten väntas minska ner 

till 6,5 procent, men löneutvecklingen blir fortsatt dämpad. Konsumentprisindex ligger 

tillfälligt över målet på 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillba-

ka under nästa år. Riksbanken bedöms inte börja höja styrräntan förrän nästa höst.  

Den högkonjunktur som Sverige befinner sig i väntas nå sin kulmen under 2018. Under 

2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget att normaliseras. BNP, sysselsättning och skat-

teunderlag utvecklas då svagare än normalt. Det är fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft 

men det tar tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som äldre 

arbetstagare går i pension.  

De närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre att fortsätta. 

Tillväxten i skatteunderlaget beräknas däremot inte växa i samma utsträckning. Om verk-

samheterna fortsätter att utvecklas på samma sätt som hittills kommer det att leda till ett 

gap mellan skatteintäkter och ökade kostnader fram till 2020. Kostnadsökningarna beror 

inte bara på demografin. Det är en följd av högre ambitionsnivåer på både nationell och 

lokal nivå, men kan även bero på omställningskostnader, ökade pensionskostnader med 

mera. Investeringarna i hela landet fortsätter att öka eftersom behovet är stort av dels nya 

förskolor, grundskolor, äldreboenden och bostäder, men även av underhåll av befintliga 

anläggningar. Ökade investeringar och upplåning leder i sin tur till ökade driftkostnader 

för verksamheterna. 

Regionen  

Den 1 januari 2017 tog Norrbottens läns landsting över det regionala utvecklingsansva-

ret från Länsstyrelsen och bildade Region Norrbotten. Regionen bedriver alla de uppgif-

ter som landstinget har utfört, inklusive hälso- och sjukvården. De medarbetare som 

arbetat med regional utveckling vid Länsstyrelsen gick vid årsskiftet över till den nya 

organisationen Region Norrbotten. I samband med detta försvann Division kultur och 

utbildning och blev organisatoriskt en ny enhet under Avdelningen för regional utveck-

ling. Det här är några av de uppgifter som överförs från länsstyrelsen: 

 

 Den regionala utvecklingsstrategin. 

 Länsplaner för regional transportinfrastruktur. 

 Användningen av statliga medel till projekt och företagsstöd. 

 Uppgifter inom EU:s strukturfondsprogram. 

 

Den politiska organisationen har förändrats genom nya uppdrag till politikerna. Ett nytt 

regionutvecklingsutskott har bildats, landstingsfullmäktige byter namn till regionfull-

mäktige och landstingsstyrelsen kallas sedan årsskiftet regionstyrelsen. Landstingsråden 

kallas regionråd. 
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Befolkning 

Befolkningsutveckling 2009 – 2017 aug 

 
År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har befolknings-

utvecklingen varit vikande fram till årsskiftet 2009/2010. Efter det har befolkningen 

ökat med drygt 600 personer fram till slutet av 2016 då folkmängden uppgick till  

28 042. Under årets första åtta månader har befolkningen ökat ytterligare med 58 perso-

ner och utgjorde 28 100 personer den 31 augusti. Befolkningsökningen ligger i nivå med 

den prognosticerade ökningen för helåret 2017. Befolkningsökningen beror huvudsakli-

gen på att den höga invandringen under senare år har fortsatt under 2017, men inte i 

samma nivå som under 2016. Hittills i år är flyttningsöverskott mot utlandet 312 perso-

ner och födelsenettot -20. Flyttningsnettot inom länet är -13 och mot annat län -264.  

Arbetslöshet  

Arbetslösheten har minskat sedan motsvarande period 2016. Det gäller såväl den öppna 

som den totala arbetslösheten. Den största minskningen är för åldersgruppen 18-24 i 

program med aktivitetsstöd. Minskningen är på 2,0 procentenheter, vilket också gör att 

den totala arbetslösheten för den åldersgruppen har minskat med 0,6 procentenheter. 

Trenden från 2016 för denna grupp fortsätter följdaktligen. Som tidigare har Boden en 

något högre arbetslöshet än snittet för länet samt riket.  

 

 

Arbetslöshet (andel av befolkning)

16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år 16-64 år 18-24 år

Öppen arbetslöshet 3,1% 4,5% 2,7% 2,8% 3,2% 3,3%

Program med aktivitetsstöd 3,4% 5,0% 2,5% 3,7% 2,6% 3,0%

Total arbetslöshet, procent 6,5% 9,5% 5,2% 6,5% 5,8% 6,3%

Boden Länet Riket
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Omsorg 

Regeringen beslutade 2016 om en ändring i socialtjänstförordningen. I förordningen 

förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande och om det behövs ska personal 

finnas tillgänglig dygnet runt.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en rekommendation som syftar 

till att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet på särskilda boenden för äldre med fokus på 

natten. Under det närmaste året ska rekommendationen spridas och implementeras. Re-

kommendationen innebär att planering av omsorgsinsatser och tillsyn nattetid. Detta ska 

genomföras med brukaren och vid samtycke med den äldres anhöriga. Kommunen be-

höver ta fram en teknikstrategi som omfattar såväl finansiering, infrastruktur, informa-

tionssäkerhet samt tillämpning av lagstiftning. Socialnämnden ska redovisa resultatet av 

arbetet till kommunfullmäktige i juni 2018.  

Framtidsfullmakter 

Regeringen har föreslagit en ny lag (prop 2016/17:30) om ”Framtidsfullmakter – en ny 

form av ställföreträdarskap för vuxna”. Framtidsfullmakter ger den enskilde möjlighet 

att utse någon att sköta ens angelägenheter när han/hon inte längre kan göra det själv. 

Lagrådsremissen innehåller också förslag om behörighetsregler för anhöriga. Många 

människor drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför 

svårigheter att ha hand om sig själv och sin ekonomi.  

Med allt fler äldre i befolkningen ökar behovet av hjälp. Framtidsfullmakter utgör ett 

alternativ till ordningen med god man eller förvaltare och fungerar som ett komplement 

till vanliga fullmakter. För biståndsenheten betyder det att handläggning av ansökan om 

särskilt boende för personer med nedsatt beslutsförmåga (demens) kan påskyndas. La-

gen började gälla 1 juli 2017. 

Mottagning och integration 

Det är fortsatt ett lågt inflöde av asylsökande till Sverige. Drygt 13 700 personer har 

ansökt om asyl till och med juli i år. I den statistiken är inkluderat överföringar av asyl-

sökande som vistats i Grekland och Italien och under sommaren omplacerats till Sveri-

ge.  

 

Den minskande flyktingströmmen innebär att Migrationsverket har börjat avveckling av 

asylboenden och har för avsikt att  närmaste åren fortsatt successivt minska antalet bo-

endeplatser. Under våren har avvecklats tre asylboenden i Boden, totalt 167 boendeplat-

ser. Asylboenden som  avvecklats fanns i  Gunnarsbyn, Brännberg samt i centrala Bo-

den. 

 

1 mars 2016 trädde den så kallade bosättningslagen i kraft (2016:38). Lagen 

innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för 

bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommu-

nens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända 

och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i 

kommunen.  

Under 2017 ska Boden ta emot 27 flyktingar för bosättning . Bodens kommun 

har, i likhet med många andra kommuner med bostadsbrist, haft svårt att hitta 

lägenheter till de som anvisats kommunen för bosättning.  
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Vid tidpunkten för delårsrapporten finns 16  personer boende på vandrarhem 

eller camping i avvaktan på erbjudande om lägenhet. Flertalet har bott på 

vandrarhem i mer än ett halvår och kan i nuläget inte ges besked om när de 

kommer erbjudas lägenhet. Under hösten kommer ytterligare 8 flyktingar att 

anvisas Boden för bosättning. 

 



Förvaltningsberättelse – Ekonomi och finansiell analys 

16 
 

Ekonomi och finansiell analys 

 

 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling krävs en håll-

bar, god ekonomisk utveckling. Varje generation bör bära kostnaderna för den 

service som den generationen konsumerar. Resultatnivån måste över tiden säker-

ställa förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett 

överskott i verksamheten skapar också handlingsutrymme för att utveckla den 

kommunala verksamheten. För att tillgodose dessa behov har Boden följande mål 

för en god ekonomisk hushållning: 

 Den ekonomiska utvecklingen ska vara hållbar över tid 

 Betalningsberedskapen ska vara god samtidigt som skuldsättningen är låg 

 Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras  

 Resurserna ska nyttjas effektivt 

 

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ekonomisk ställning för Bodens 

kommun används en metod som kallas RK-modellen. Den utgår från fyra viktiga delar, 

det ekonomiska resultatet, kommunens finansiella styrka, risker samt kontrollen över 

den finansiella utvecklingen. Varje del analyseras med hjälp av de nyckeltal som finns 

under respektive rubrik.  

Syftet är att identifiera eventuella möjligheter och problem och på så sätt försöka klargö-

ra om kommunen har en god ekonomisk hushållning, som regleras i kommunallagen. 

Utvärderingen av målen för god ekonomisk hushållning sker i huvudsak i det tidigare 

avsnittet uppföljning av strategisk plan 2017-2019, men även i nedanstående analys. 

Resultat och ekonomisk styrka 

Resultatanalysen visar vilken balans som finns mellan löpande intäkter och kostnader 

under året och över tid. Här analyseras och förklaras bland annat årets resultat och orsa-

kerna till detta samt investeringsutvecklingen.  

Även kommunens finansiella situation och vilken styrka som finns för att möta finansi-

ella svårigheter i ett längre perspektiv utvärderas. Återkommande obalanser mellan 

kostnader och intäkter innebär att den finansiella motståndskraften försvagas på sikt och 

gör kommunen mer sårbar för framtida ekonomiska problem. 
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Resultatet 

 

Årets resultat 2013 2014 2015 2016 2017-08

Årets resultat, mkr 32,6 2,1 39,2 63,5 83,1

Årets resultat koncernen, mkr 78,5 54,5 81,1 107,3 122,4

Årets resultat exkl jämförelsestörande 

poster, mkr 0,7 2,1 24,0 63,5 83,1

Årets resultat i förhållande till skatter 

och utjämning, % 2,1% 0,1% 2,4% 3,7% 7,0%

Årets resultat exkl jämförelse-

störande poster i förhållande till 

skatter och utjämning, % 0,1% 0,1% 1,5% 3,7% 7,0%

Årets resultat i förhållande till skatter 

och utjämning, %, liknande kommuner 2,6% 2,5% 2,8% 3,7% -

 

 

 

Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2017 uppgår till 83,1 mkr, vilket är 

48,3 mkr bättre än budget. Resultatet är en förbättring med 1,1 mkr jämfört med samma 

period föregående år. Årets resultat påverkas positivt med 25,6 mkr på helårsbasis tack 

vare de komponentavskrivningar som kommunen genomfört. Effekten av komponentav-

skrivningar i periodens resultat är alltså relativt stor. Under perioden januari till augusti 

finns 18,8 mkr i intäkter från ett tillfälligt stöd från staten avseende den uppkomna flyk-

tingsituationen under 2015. Stödet som utbetalades under 2015 uppgick för Bodens del 

till totalt 65,3 mkr.  

Relateras resultatet till skatteintäkter och utjämning redovisar kommunen under perio-

den ett resultat på 7,0 %. Jämfört med samma period ifjol är resultatet en försämring 

med 0,3 procentenheter. Om årsprognosen relateras till de förväntade skatteintäkterna 

och utjämningen blir resultatet 2,3 % vilket är en försämring jämfört med 2016.  

Måluppfyllelse för det finansiella utvecklingsområdet en kommun med långsiktigt stabil 

ekonomi mäts bland annat via målindikatorn resultat i förhållande till skatter och utjäm-

ning, som ska uppgå till minst 1,5 %. Tidigare har den resultatnivån säkerställt att det 

finns ett utrymme för värdesäkring och underhåll av tillgångar, investeringar, oförutsed-

da händelser och risker samt möjlighet att bygga upp en pensionsreserv. Genom infö-

randet av komponentavskrivning med minskade avskrivningar som följd är resultatnivån 

inte längre tillräckligt hög. Orsaken är att resultatnivån inte tillför likvida medel i samma 

omfattning som tidigare. Tack vara en sedan tidigare god likviditet är kommunens kort-

siktiga finansiella handlingsutrymme gott. För perioden januari – augusti nås målet och 

det prognostiserade resultatet på 2,3 % skulle innebära att kommunen även uppfyller 

resultatmålet för helåret. På lång sikt finns en viss risk att det finansiella handlingsut-

rymmet försämras varför resultatmålet successivt behöver ses över. 
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Kommunkoncernens resultat före skatt har förbättrats något med 1,1 mkr jämfört med 

samma period föregående år, till 122,4 mkr. Det är framförallt resultatförbättringen hos 

Bodens Energi AB som ligger till grund för den positiva förändringen inom koncernen 

totalt.   

 

Utfall Prognos

2017-08 2017

Bodens Kommunföretag AB -2,1 -4,5

Bodens Energi AB 41,8 *39,4

Bodens Utveckling AB -2,4 -2,0

Boden Event AB -1,5 -1,8

Boden Arena Fastighets AB -3,1 -3,8

Stiftelsen BodenBo 7,4 4,9  

* I prognostierat resultat för Bodens Energi AB ingår beräknat lämnat koncernbidrag med 15 mkr. Övriga 

bolag har inte räknat in några koncernbidrag  i prognosen. I utfallet ingår inget koncernbidrag. 

Bodens Energi AB:s periodresultat är 41,8 mkr. Bolagets årsresultat förväntas bli 39,4 

mkr. Det är en förbättring med 3,7 mkr jämfört med föregående år. Orsaken till resultat-

förbättringen är bland annat ökade intäkter i form av anslutningsavgifter från stora el-

nätskunder (datacenter). Stiftelsen BodenBo har ett periodutfall på 7,4 mkr och en års-

prognos på 4,9 mkr. Minskade vakanser på bostäder och lokaler som medför högre hy-

resintäkter, samt det rådande ränteläget med lägre räntekostnader som följd bidrar till ett 

bättre förväntat resultat än budgeterat.  

 

Boden Arena Fastighets AB redovisar ett negativt resultat efter finansiella poster för 

perioden med -3,1 mkr. Prognosen för helåret visar ett resultat på -3,8 mkr där det fram-

förallt är kostnaderna för avskrivningar som är högre till följd av ökad avskrivningstakt.  

 

Periodens resultat för Bodens Utveckling AB är -2,4 mkr och årsprognosen pekar på ett 

resultat på -2,0 mkr. Den största anledningen till det förväntade underskottet jämfört 

med budget är att bolaget haft stora kostnader för att återställa hangarerna till uthyrbart 

skick. Till följd av konkursen för den byggentreprenör som arbetade med byggnationen 

av Studio Nord ökade kostnaderna och hyresintäkterna kommer senare på grund av se-

nareläggning av färdigställandet.  
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Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2016

Prognos 

2017

Årets resultat 63,5 42,0

Reducering av samtliga realisationsvinster -14,0 -7,9

Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjlighet - -

Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet - -

Orealiserade förluster i värdepapper - -

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 49,5 34,1

Reservering till resultatutjämningsreserv -32,5 0,0

Disponering från resultatutjämningsreserv - -

Årets balanskravsresultat, mkr 17,1 34,1

Synnerliga skäl - -

Återföring av tidigare öronmärkning, pensionsreserv - -

 
 
Det enligt kommunallagen lagstadgade balanskravet som trädde i kraft år 2000 utgör en 

nedre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. Det innebär att 

intäkterna ska vara minst lika stora som kostnaderna. Vid kommunens avstämning av 

balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid avyttring/-försäljning av anlägg-

ningstillgångar räknats bort. Kommunen har ett positivt resultat efter balanskravsjuster-

ingar på 34,1 mkr och har därmed inget balanskravsresultat som behöver återställas. 

Några övriga balanskravsjusteringar eller justeringar enligt synnerliga skäl beräknas inte 

i år. Det innebär att det inte kommer att finns något negativt resultat att återställa inom 

tre år. 

 

Andel av skatteintäkter och utjämning 2013 2014 2015 2016

Prognos 

2016

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 93,9 93,7 94,7 93,1 93,0

Avskrivningar 5,2 5,6 5,3 5,4 4,7

Nettokostnader exkl jämförelsestörande poster 99,1 100,0 99,9 98,5 97,7

Jämförelsestörande engångsposter -2,1 -2,1 -0,9 0,0 0,0

Nettokostnader 97,1 98,0 99,0 98,5 97,7

Nettokostnader i liknande kommuner 97,2 99,5 97,1 96,3 -

                                                                                                            

 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag är ett överskådligt mått 

på kommunens ekonomiska utveckling och balans mellan intäkter och kostnader. Nyck-

eltalet visar hur stor andel av skatteintäkter och utjämningsbidrag som används i den 

löpande verksamheten. För att nå det långsiktiga resultatmålet på 2 % bör andelen inte 

vara högre än 98 % vilket innebär att en nettokostnadsandel på 97-98 % kan ses som 

god ekonomisk hushållning för Bodens kommun. Om finansnettot är positivt kan den 

vara något högre. Bodens kommun förväntas få ett positivt finansnetto 2017 med 0,7 

mkr. En förklaring till detta är det rådande ränteläget med extremt låga räntor.   
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Analysen visar att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2017 beräknas 

nyttja 97,7 % av skatteintäkterna, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört 

med föregående år. Det skulle innebära att det långsiktiga resultatmålet nås och att 

kommunen för närvarande kan anses ha en god ekonomisk hushållning. Boden ligger på 

en något högre nivå än jämförbara kommuner sedan några år tillbaka. Däremot bör en 

anpassning av det långsiktiga resultatmålet genomföras till nivåer som tar hänsyn till 

införandet av komponentavskrivning och den kommande förändringen av redovisningen 

av pensionsåtagandet.  

Ekonomisk styrka 

Investeringar 2013 2014 2015 2016 Prognos 2017

Investeringsvolym brutto, mkr 139,0 177,2 172,1 151,0 244,3

Investeringsvolym netto, mkr 133,3 157,7 158,1 146,6 243,3

Investeringsvolym netto koncernen, 

mkr 329,9 398,5 239,9 281,1 -

Nettoinvesteringarnas andel av 

avskrivningarna, % 152,7 186,4 178,8 157,7 292,4

Skattefinansieringsgrad, % 8,6 9,9 9,7 8,6 13,6

 

Investeringsvolym netto i kommunen visar utgifter för immateriella och materiella an-

läggningstillgångar med avdrag för bidrag till investeringarna. Utgifterna för dessa inve-

steringar förväntas öka relativt mycket jämfört med föregående år och beräknas uppgå 

till 243,3 mkr. Totalt sett beräknas investeringarna under året att ha ökat med 93,3 mkr 

jämfört med 2016.  

Nettoinvesteringarnas andel av avskrivningarna visar hur stor andel kommunen har in-

vesterat i materiella anläggningstillgångar i förhållande till avskrivningarna. För att de 

materiella anläggningstillgångarna ska behålla sitt värde bör nettoinvesteringarna 

överstiga avskrivningarna. Andelen nettoinvesteringar i förhållande till avskrivningar är 

292,4 % och det innebär att kommunen mer än väl klarar av att återinvestera sina mate-

riella anläggningstillgångar och på så sätt även undviker kapitalförstöring. Den höga 

volymen beror som tidigare på ett eftersatt underhåll. Den stora förändringen av nettoni-

vesteringarnas andel av avskrivningar jämfört med föregående år beror till stor del på att 

kommunen i större utsträckning infört komponentavskrivning. En följd av införandet är 

att avskrivningskostnaderna minskar inledningsvis.  
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Självfinansieringsgrad  

 

 

Ett annat viktigt nyckeltal för investeringarna är självfinansieringsgraden. Måttet visar 

hur stor del av årets nettoinvesteringar som har täckts med kommunens egna medel. 

Självfinansieringsgraden mäter alltså likvida medel från löpande verksamhet jämfört 

med nettoinvesteringarna. En hög självfinansieringsgrad är positivt i den bemärkelse att 

låneskulden inte ökar, vilket i sin tur är gynnsamt för det finansiella handlingsutrymmet. 

För att stärka det finansiella handlingsutrymmet på lång sikt prioriteras kapitalbevaran-

de, tillväxtskapande och kostnadseffektiviserande investeringar.  

Under perioden uppgick självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för 

investeringsinkomster till 73,4 %. En beräkning av likvida medel från löpande verksam-

het utifrån de två senaste årens ökning skulle innebära en självfinansieringsgrad vid 

årets slut på 125 %. Om affärsverksamhet exkluderas skulle självfinansieringsgraden bli 

152 %. Det skulle betyda att investeringarna kan finansieras av egna medel utan att tära 

betänkligt på likviditeten. Det skulle också betyda att kommunen når målet att självfi-

nansieringsgraden av investeringarna (exklusive affärsverksamhet) ska vara minst 100 

%. 
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Utvärdering av ekonomisk ställning  

Soliditet 

 

 

Soliditeten mäter den ekonomiska styrkan på lång sikt och visar i vilken grad tillgångar-

na finansieras med eget kapital, det vill säga inte genom lån. Den årliga förändringen är 

ett intressant mått på kommunens finansiella status. Viktigt för god ekonomisk hushåll-

ning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan bibehålls eller förstärks. 

Ju högre soliditeten är desto lägre är utgifterna för räntor och amorteringar. En oföränd-

rad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt.  

Kommunens soliditet har ökat hittills i år och ligger nu på 67 %. Förklaringen ligger i att 

resultatet och därmed det egna kapitalet har ökat något mer än de totala tillgångarna 

trots en fortsatt hög investeringstakt. Soliditeten hos liknande kommuner låg 2016 på 

47,4%.  

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas, i enlighet med gällande lagstiftning, 

inte som skuld i balansräkningen. De finns istället som en ansvarsförbindelse och påver-

kar därmed inte soliditeten. Förpliktelsen är ändå ett faktum och kommer att mynna ut i 

pensionsutbetalningar i framtiden.  Om pensionsåtagandet räknas med sjunker solidite-

ten till 28 %. Det är en förbättring med 4,5 procentenheter jämfört med föregående år.  

Bodens soliditet ligger på en klart högre nivå än hos liknande kommuner både inklusive 

och exklusive ansvarsförbindelse. Enligt förslaget till ny kommunal redovisningslag ska 

pensionsförpliktelserna redovisas enligt fullfonderingsmodellen. Det skulle innebära att 

den förpliktelse som ligger utanför balansräkningen som ansvarsförbindelse bokförs 

som skuld och därmed blir synlig i balansräkningen. 
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Kommunal skattesats 

Kommunens skattesats 2017 (%) Riket Länet Boden

Kommunalskatt 20,75 22,57 22,60

Kommunalskatt inklusive region norrbotten (landstinget) 32,12 33,91 33,94

Skatten till Bodens kommun och Region norrbotten är oförändrad jämfört med föregå-

ende år. I Norrbottens län har genomsnittliga kommunalskatten sänkts med 0,01 pro-

centenheter och i riket har landstingens del av skattesatsen höjts med 0,02 procentenhe-

ter jämfört med 2016. Den totala kommunalskatten i Boden är högre än både snittet för 

länet och riket. Skillnaden beror på att kommunens skattesats ligger väsentligt över riks-

genomsnittet. Det betyder att handlingsutrymmet för att höja skattesatsen är begränsat.  

 

Risk och kontroll 

I avsnittet analyseras de finansiella risker kommunen kan utsättas för och som kan på-

verka resultat och kapacitet på kort och lång sikt. En god ekonomisk hushållning innebär 

att kommunen inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. På 

kort sikt bedöms risken med olika likviditetsmått, där en god likviditet innebär att kom-

munen kan bemöta ett plötsligt ekonomiskt problem genom att använda sina likvida 

medel och/eller avyttra en del av sina omsättningstillgångar. På lång sikt bedöms risken 

av hur utsatt kommunen är av förändrade valutor och räntor, borgensåtaganden, pen-

sionsskuldens utveckling och liknande faktorer som kan ge upphov till framtida pro-

blem.  

Vilken kontroll kommunen har av den ekonomiska utvecklingen handlar i huvudsak om 

budgetföljsamhet och prognossäkerhet, där avvikelser från de budgeterade målen kan 

innebära att förmågan att utöva en fullgod ekonomistyrning inte håller måttet.  

 

Betalningsberedskap 

 

En bra betalningsberedskap där de likvida medlen används på bästa sätt är viktigt för att 

ge verksamheterna så stort utrymme som möjligt. Betalningsberedskapen per augusti 

uppgår till 34 dagar, vilket överstiget målet på 20 dagar. Den höga utfallet 2015 beror på 
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att kommunen hade genomfört en nyupplåning för att stärka likviditeten, att kommunen 

fick ett stort bidrag för flyktingmottagandet i slutet på året samt en återbetalning av 

AFA-medel. Under 2017 har ett lån på 45 mkr amorterats, men likviditeten och betal-

ningsberedskapen är fortfarande god. Prognosen för 2017 är att målet uppnås med mar-

ginal. 

Kassalikviditet 

Kassalikviditet 2013 2014 2015 2016 2017-08

Kassalikviditet % 106 60 104 100 111

 
En kassalikviditet på 100 % eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt, 

under förutsättning att omsättningstillgångarna kan frigöras. Kassalikviditeten per au-

gusti 2017 uppgår till 111 %, vilket är högre än utfallet 2016. Kommunen klarar därmed 

att betala sina kortfristiga skulder utan vidare åtgärder. Andelen omsättningstillgångar i 

kommunen är 23,9 % vilket är en minskning med nästan 2 procentenhet jämfört med 

föregående år. Detta beror till största delen på minskad likviditet med anledning av 

amortering av ett lån på 45 mkr samt ökade anläggningstillgångar.  

 

Finansiella risker 

Räntor och ränterisk 2013 2014 2015 2016 2017-08

Lån med

- bunden ränta, % 0% 0% 100% 100% 100%

- rörlig ränta,  % 100% 100% 0% 0% 0%

Kapitalbindningstid i snitt/lån, antal år 0,73 0,19 2,43 1,46 2,14

 

Kommunen har bara ett lån på 38 mkr med kapitalbindningstid till 2019. Lånet är bun-

det till en fast ränta för att minska risken vid eventuella räntehöjningar från det rådande 

låga ränteläget. Lånet är amorteringsfritt. 

 

Skuld för pensioner 

Pensionsförpliktelser och förvaltning 2016 2017-08

Pensionsförpliktelser i balansräkning 123 129

Pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse 820 807

Summa pensionsförpliktelser 943 936

Finansiella pensionstillgångar 0 0

Återlånade medel 943 936

Pensionsreserv 71 71

 
 
Den totala skulden för pensioner på 936 mkr har helt och hållet återlånats till verksam-

heten. Den pensionsreserv som tidigare år byggs upp för att möta kommande kostnads-
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ökningar är oförändrad sedan utgången av 2016 oförändrad och uppgår fortfarande till 

71 mkr.  

 

Borgen 

Fram till augusti har ett nytt borgensåtagande om 100 mkr tecknats för Bodens Energi 

AB till deras investering i en ny värmepanna. Några omsättningar av befintliga borgen-

såtaganden har också skett. Ingen borgen har infriats. 

 

Driftredovisning per nämnd/styrelse (mkr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 

 

 
 

Utfallet för perioden 

Nämnderna och styrelserna svarar tillsammans under perioden för en positiv avvikelse 

jämfört med budget med 23,1 mkr. Den nämnd som visar en större negativ avvikelse 

jämfört med periodbudget är tekniska förvaltningen. Det är främst underskott inom den 

skattefinansierade delen av verksamheten på grund av ej erhållna intäkter för internt 

utförda tjänster (-8,9 mkr) och underskott inom den taxefinansierade verksamheten vat-

ten, avlopp och avfall (-9,3 mkr) som skapar nämndens underskott.    

 

Ett antal nämnder redovisar under perioden relativt stora överskott. Det gäller främst 

socialnämnden, fastighetsnämnden, arbetsmarknadsförvaltningen och kommunlednings-

förvaltningen. Avvikelserna inom socialnämnden återfinns till största delen inom indi-

vid- och familjeomsorgen där bland annat stöd från Migrationsverket för asylverksam-

heten är mycket högre än budgeterat.   

 

Arbetsmarknadsförvaltningen har en positiv avvikelse mot periodbudget med 9,0 mkr. 

Den största posten återfinns inom förvaltningsövergripande verksamhet och avser er-

sättning från Migrationsverket samt försenad uppstart av verksamheten Jobbcenter som 

kommer igång under hösten.   

 

Belopp (tkr)

Budget Utfall Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Ks-Kommunledningsförv. -74,0 -69,3 4,7 10,5 -110,9 -109,7 1,2 4,3

Ks-Tekniska förvaltningen -69,4 -85,9 -16,5 -11,6 -104,0 -108,9 -4,9 -3,9

Ks-Räddn- och beredsk.förv. -20,0 -18,9 1,1 -0,4 -30,0 -30,0 0,0 0,2

Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen -50,7 -41,7 9,0 5,1 -76,0 -71,1 4,9 6,6

Fastighetsnämnden 8,8 17,5 8,7 12,2 13,2 15,2 2,0 2,4

Utbildningsnämnden -406,9 -402,9 4,0 6,0 -610,4 -611,3 -0,9 3,5

Socialnämnden -476,4 -464,5 11,9 25,6 -712,8 -715,9 -3,1 37,0

Kultur-, fritids- och ungdnämnden -55,8 -55,9 -0,1 -0,7 -81,0 -80,8 0,2 0,0

Miljö- och byggnämnden -0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,7 -0,7 0,0 0,1

Överförmyndarnämnden -3,3 -3,5 -0,2 -0,3 -4,9 -5,0 -0,1 -0,1

Revisionen -1,4 -0,8 0,6 0,5 -2,2 -2,2 0,0 0,0

Summa nämnder/styrelser -1 149,6 -1 126,5 23,1 47,0 -1 719,6 -1 720,3 -0,8 50,1

Ks- Finansiering 1 184,1 1 209,6 25,5 25,3 1 768,9 1 762,3 -6,5 -1,3

Årets resultat 34,5 83,1 48,6 72,2 49,3 42,0 -7,3 48,8

Resultat exkl semesterlöneskuld 36,5 56,1 19,6 44,6 - - - -

Avvikelse

Period Helår

Avvikelse
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Fastighetsnämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med periodbudget med 8,7 

mkr. Den består i huvudsak av försenat fastighetsunderhåll samt tillgänglighetsåtgärder 

som inte utförts i samma takt som budgeterat. I likhet med föregående år kommer större 

delen av dessa kostnader under de fyra sista månaderna av året. 

 

I februari 2016 beslutade kommunfullmäktige att det tillfälliga flyktingstödet på 65,3 

mkr skulle användas dels till ökade kostnader för flyktingmottagande dels till olika in-

tegrationsprojekt/satsningar under åren 2016-2018. Projekten/satsningarna skulle inte 

heller innebära några ökade driftkostnader efter 2018. Under 2017 har totalt 42 mkr 

anvisats till olika projekt/satsningar varav det mesta till utbildningsnämnden och kom-

munstyrelsens arbetsmarknadsförvaltning. På samma sätt som under föregående år har 

medel tilldelats i takt med att projekten/satsningarna genomförts. Enligt den senaste 

prognosen kommer 3,9 mkr att återstå vid årets slut av de 42 mkr som anvisades vid 

årets början. 

  

I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring periodav-

vikelserna.   

Prognos för helåret 

För helåret prognostiseras ett positivt resultat för kommunen med 42,0 mkr. Det är 7,3 

mkr sämre än det budgeterade resultatet på 49,3 mkr. Sammantaget beräknas ett under-

skott för nämnder och styrelser med totalt -0,8 mkr, vilket är en försämring jämfört med 

ifjol med 50,9 mkr. Det skulle innebära att kommunen i princip når målet om budgetav-

vikelse för nämnder som är minst 0 %.  

Den prognostiserade avvikelsen är mycket lägre än periodutfallet och det är framförallt 

socialnämnden, fastighetsnämnden, arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsnämn-

den som har stora differenser däremellan. En av orsakerna är att beräknade kostnader för 

betalningsansvar till Region Norrbotten är omfattande. Dessutom beräknas högre kost-

nader för exploatering av Sävastområdet för kommande månader. Kommentarerna till 

periodutfallet och orsakerna till de stora överskotten för ett flertal nämnder förklarar 

också ökade kostnader under återstående delen av året. Det påverkar naturligtvis resulta-

tet och budgetavvikelsen negativt och förklarar differensen mellan utfall och prognos. 

   

Förändring av nämndernas årsprognoser 2017 

Belopp (mkr) Mar Apr Jul Aug

Ks-Kommunledningsförv. 0,4 0,3 0,5 1,2

Ks-Tekniska förvaltningen -1,5 -1,5 -3,5 -4,9 

Ks-Räddnings- och beredsk.förv. 0,0 0,0 0,0 0,0

Ks-Arbetsmarknadsförvaltningen 0,0 0,0 1,6 4,9

Fastighetsnämnden 0,0 0,0 2,1 2,0

Utbildningsnämnden -1,5 -4,7 -1,2 -0,9 

Socialnämnden -16,1 -16,1 -14,7 -3,1 

Kultur-, Fritids-, Ungdnämnd -0,4 -0,3 -0,2 0,2

Miljö- och byggnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden 0,0 -0,2 0,0 -0,1 

Revisionen 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nämnder/styrelser -19,1 -22,4 -15,4 -0,8 

Ks- Finansiering -12,6 -10,1 -7,0 -6,5 

Summa  -31,6 -32,6 -22,4 -7,3 
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Den ekonomiska uppföljningsprocess som genomförs under året sker i form av månads-

bokslut med periodiserat utfall och årsprognos per nämnd. Processen består av tre må-

nadsrapporter per år och två delårsrapporter. Rapporterna visar att nämnderna samman-

taget från början av året prognostiserat ett stort underskott jämfört med budget. Det är 

framförallt socialnämnden som beräknat stora underskott vid årets slut. Däremot visar 

den senaste prognosen en tydlig förbättring och en större följsamhet med det verkliga 

utfallets utveckling. Kommentarer till utfall och prognos visar att nämnderna har relativt 

god kontroll på kommande kostnader och intäkter, vilket gör att den senast lagda prog-

nosen är trovärdig. Jämförelser med föregående år visar på en liknande utveckling under 

fjolårets fyra sista månader (se tabell nedan). 

 

Budgetavvikelse – jämförelse med föregående år 

Avvikelse 

Jan - Aug 

2016 

Avvikelse 

2016 

Avvikelse 

Jan - Aug 

2017 

Avvikelse 

2017 

Ks-Kommunledningsförvaltning 10,5 4,3 4,7 1,2

Ks-Teknisk förvaltning -11,6 -3,9 -16,5 -4,9

Ks-Räddn- och beredskapsförvaltning -0,4 0,2 1,1 0,0

Ks-Arbetsmarknadsförvaltning 5,1 6,6 8,9 4,9

Fastighetsnämnd 12,2 2,4 8,7 2,0

Utbildningsnämnd 6,0 3,5 4,0 -0,9

Socialnämnd 25,6 37,0 11,9 -3,1

Kultur-, fritid- och ungdomsnämnd -0,7 0,0 -0,2 0,2

Miljö- och byggnämnd 0,0 0,1 0,1 0,0

Överförmyndarnämnd -0,3 -0,1 -0,3 -0,1

Revision 0,5 0,0 0,7 0,0

 Summa nämnder/styrelser 47,0 50,1 23,1 -0,8

Ks-Finansiering 25,3 -1,3 25,5 -6,5

 Summa, mkr 72,2 48,8 48,6 -7,3  
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Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (mkr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  

Investeringar har genomförts under perioden för 94,4 mkr, vilket innebär ett överskott 

jämfört med budget med 117,5 mkr. För helåret beräknas investeringar uppgå till 244,3 

mkr vilket skulle innebära ett överskott jämfört med investeringsbudgeten med 73,5 

mkr.  

Fastighetsnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget med 66,1 mkr. Det 

beror främst på att flera projekt har startat sent på året och inte hinner färdigställas. Ett 

antal projekt kommer inte att genomföras alls. Även tekniska förvaltningen räknar med 

ett överskott med 17,1 mkr beroende på projekt som inte hinner färdigställas under året.  

Kommunledningsförvaltningen beräknar ett underskott jämfört mot budget med -12,3 

mkr. Det beror framförallt på att samhällsbyggnadskontoret genomfört stora markköp 

till ett planerat industriområde i Norra Svartbyn.  

 

 

 

  

Nämnd/styrelse Budget Utfall Perioden Budget Prognos Året

Kommunstyrelsen 98,3 45,7 52,6 147,4 142,6 4,8

varav kommunledningsförvaltning 26,7 27,1 -0,4 40,0 52,3 -12,3

varav teknisk förvaltning 70,4 18,5 51,8 105,6 88,5 17,1

   varav räddn- o beredskapsförvaltning 0,8 0,0 0,8 1,2 1,2 0,0

   varav arbetsmarknadsförvaltning 0,4 0,1 0,3 0,6 0,6 0,0

Fastighetsnämnd 94,5 42,0 52,5 141,8 75,7 66,1

Utbildningsnämnd 8,7 2,9 5,8 13,1 13,1 0,0

Socialnämnd 8,0 2,8 5,2 12,0 9,6 2,4

Kultur-, Fritids- och Ungdnämnd 2,3 0,9 1,4 3,4 3,4 0,0

Överförmyndarnämnd 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2

Summa nämnder/styrelser 211,9 94,4 117,5 317,8 244,3 73,5

Avvikelse Avvikelse
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Ekonomiska rapporter 

Kommunens resultaträkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kommunens prognos för verksamhetens intäkter och kostnader ingår interna poster. 

 

 

 

  

Belopp (mkr)

Budget Utfall Utfall 2016-08 Budget Prognos Utfall 2016

Verksamhetens intäkter och kostnader -1 113,7 -1 049,4 -984,4 -1 673,2 -1 663,1 -1 544,6

Avskrivningar -57,1 -51,2 -60,3 -85,6 -83,2 -93,0

Verksamhetens nettokostnader -1 170,8 -1 100,6 -1 044,7 -1 758,8 -1 746,2 -1 637,5

Skatteintäkter och utjämning 1 205,0 1 183,3 1 125,3 1 807,8 1 787,5 1 700,6

Finansiella intäkter 2,8 3,8 1,2 4,3 3,7 3,1

Finansiella kostnader -2,6 -3,4 0,3 -3,9 -3,0 -2,7

Resultat före extraordinära poster 34,5 83,2 82,0 49,3 42,0 63,5

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets resultat 34,5 83,2 82,0 49,3 42,0 63,5

Årets resultat exkl. semlönesk 36,5 56,1 56,4 - - -

Kommunen

Januari - augusti Helår

Belopp (tkr)

2017-08 2016

Verksamhetens intäkter och kostnader -948,7 -1 388,0

Avskrivningar -105,5 -171,8

Verksamhetens nettokostnader -1 054,2 -1 559,8

Skatteintäkter och utjämning 1 183,3 1 700,6

Finansiella intäkter 2,9 3,2

Finansiella kostnader -10,4 -20,7

Resultat före extraordinära poster 121,6 123,3

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Uppskjuten skatt 0,9

Skatt -16,0

Minoritetens andel 0,0

Årets resultat 122,5 107,3

Koncernen
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Kommunens kassaflödesanalys 

 

(mkr) 2017-08 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 83,1 63,5

Justering för av- och nedskrivningar 51,2 93,0

Justering för ej likviditetspåverkande poster -6,0 1,8

Minskning av avsättningar p g a utbetalningar -3,4 -5,3

Medel från v-heten före förändr av rörelsekap 124,8 152,9

Ökning (-) minsking (+) kortfristiga fordringar -17,2 -25,7

Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager -0,8 -0,3

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder -37,4 40,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 69,3 167,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvestering i materiella och immateriella tillgångar -94,4 -146,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17,0 20,3

Investering i finansiella anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,1 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -77,3 -126,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån

Amortering av lån -45,0

Ökning långfristiga fordringar

Minskning av långfr fordringar 0,0 0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -45,0 0,1

ÅRETS KASSAFLÖDE totalt -52,9 40,8

Likvida medel vid periodens/årets slut 329,2 382,1

varav kommunen 186,1 254,8
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Kommunens balansräkning 

 

Delårsrapport Årsbokslut 

(mkr) 2017-08 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 1 581,9 1 541,8

Omsättningstillgångar 497,9 532,8

Summa tillgångar 2 079,8 2 074,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 83,1 63,5

Övrigt eget kapital 1 306,6 1 243,1

Summa eget kapital 1 389,7 1 306,6

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 128,6 123,3

Övriga avsättningar 15,0 14,7

Summa avsättningar 143,5 138,1

Skulder

Långfristiga skulder 103,5 104,4

Kortfristiga skulder 443,1 525,5

Summa skulder 546,6 629,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,

OCH SKULDER 2 079,8 2 074,6

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförbindelser 807,4 820,0

Borgensförbindelser 1 232,0 1 089,8

Operationella leasingavtal 670,6 670,6

Övriga ansvarsförbindelser 0,2 0,2
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Medarbetare 

 

Bodens kommuns HR-strategi 

Kommunstyrelsen har beslutat om en ny HR-strategi som beskriver personalpolitiken. 

HR står för Human Resource och strategin visar vilken väg Bodens kommun ska gå för 

att utveckla verksamheter, arbetsplatser, grupper och enskilda medarbetare. Huvudom-

rådena i strategin är medarbetarskap och ledarskap, jämställdhet och mångfald, hälsa 

och arbetsmiljö, kompetens samt lön och villkor.  

 

Medarbetarskap och ledarskap 

Bodens kommun har 2 137 tillsvidareanställda medarbetare varav 1 656 är kvinnor och 

481 är män. Andel heltider med tillsvidareanställning är 75,5% en ökning från 73% jäm-

fört med föregående år samma period. 73% av kvinnorna och 84,5% av männen har 

heltidsanställningar, målet för 2017 är 75%. Antalet månadsavlönade chefer (nivå A, B 

och C) var sista augusti 132 varav 90 av dessa är kvinnor. Fyra gånger per år ordnar 

personalkontoret chefsfrukost med olika teman där kommunchefen alltid inleder med 

aktuella frågor och reflektioner. 

 
 

 
 

Målet för personalomsättningen 2017 är 4%. 2016 samma period var personalomsätt-

ningen, exklusive pension/sjukersättning var 5.23%. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhetsarbetet sker utifrån två perspektiv. Dels det interna som handlar om med-

arbetare och arbetsgivarrollen, dels det externa som handlar om verksamhet och med-

borgarperspektivet. Det är viktigt att arbeta med båda perspektiven för att Bodens kom-
mun ska bli en jämställd kommun. 

 

Arbetet har påbörjats i de flesta förvaltningarna och förvaltningarna har kommit olika 

långt. Det finns en större medvetenhet om jämställdhet både vad gäller arbetsgivarrollen 
och verksamhetsperspektivet även om det ibland sker viss sammanblandning.  

 

   

  2017-08 
Avgångar 186 

Egen begäran 113 

Pension 56 

- varav avtalspension 54 

- varav sjukersättning 2 

Annan orsak 13 
Nyanställda 176 

Personalomsättning inkl. pension/sjukersättning 8,72% 

Personalomsättning exkl. pension/sjukersättning 
 

5,91% 

Personalomsättning egen begäran 5,30% 

Snittanställda ack 2 133,1 
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Uppföljningen av arbetet med den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), 

2017-02-21 visar att medvetenheten har ökat, men det saknas konkreta mål, aktiviteter i 

verksamhetsplaner och det sker ingen uppföljning i årsredovisningen. Utbildningsinsat-
ser har genomförts i de flesta förvaltningar och de fortsätter.  

Ett exempel är från tekniska förvaltningen, som under våren 2017 har genomfört en 

utbildning inom ledarskap och mångfald för alla chefer och arbetsledare. Utbildningen 

har varit en förebyggande insats för att bättre kunna möta den mångfald som finns i för-
valtningen.  

Hälsa och arbetsmiljö  

Varje förvaltning arbetar löpande med sina arbetsmiljöfrågor. Det pågår även ett kom-

munövergripande arbete med att ta fram gemensamma rutiner, metoder och verktyg för 

att effektivisera och underlätta arbetet med arbetsmiljöfrågor.   

 

Under slutet av 2016 och våren 2017 har alla nämnder och förvaltningsledningsgrupper 

fått information om den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” AFS 

2015:4. Några förvaltningar har identifierat vilken beredskap verksamheten har för att 

genomföra ett fungerande arbetsmiljöarbete inom den organisatoriska och sociala ar-

betsmiljön samt formulerat handlingsplaner.  

 

Från och med 1 maj 2017 har Bodens kommun en ny leverantör av företagshälsa: Win-

ternet arbetshälsa & friskvård. Leverantören består av tre företag: Winternet, Jobbhälsan 

i Norr AB och StepIn AB. Första steget har varit att säkerställa överlämningen av före-

tagshälsan för att sedan under hösten planera uppstart av det hälsofrämjande och före-

byggande arbetet. 
 

Bodens kommun deltar i ett rikstäckande projekt tillsammans med SKL, Linnéuniversi-

tetet och 13 andra kommuner för att förebygga psykisk ohälsa. Projektet går ut på att 

deltagaren tillsammans med handledare och kollegor under arbetstid deltar i kollegiala 

samtalsgrupper som syftar till att främja hälsa och arbetsglädje.  

 

Sjukfrånvaro 

Regeringen har satt som mål att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar i december år 

2020. Boden kommuns antal sjukfrånvarodagar är i snitt 13 dagar per medarbetare. För-

säkringskassan har det senaste året tillämpat en striktare bedömning av rätten till sjuk-

penning. För Bodens kommun har detta inneburit en ökad kostnad då arbetsgivaren en-

ligt avtal kan vara skyldig att bevilja sjuklön. Bodens kommun har tagit initiativ till en 

lokal samverkan med Försäkringskassan, hälsocentraler, Arbetsförmedlingen och före-

tagshälsan för att tillsammans arbeta för att sänka sjuktalen.  

 

Under våren har en revidering av rehabiliteringsrutinen skett och en plan har lagts för 

utbildning av alla chefer och skyddsombud under hösten 2017. 
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Målet för sjukfrånvaron 2017 är 4.5%. I augusti 2017 ligger sjuktalet ackumulerat på 

6,16% vilket är i samma nivå som föregående år samma tid. Jämförelsen mellan kvinnor 

och män skiljer sig åt liksom i övriga landet, där kvinnors sjuktal är högre än männens. 

Föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” är ett stöd i arbetsmiljöarbetet för 

bl a riskyrkesgrupper inom offentlig förvaltning. 
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Kompetensförsörjning   

Det är en stor utmaning för välfärdssektorn att klara personalförsörjningen i konkurrens 

med andra arbetsgivare. I riktlinjen för strategisk personal- och kompetensförsörjning 

lyfts framgångsfaktorer för att hantera personal- och kompetensförsörjningen i Bodens 

kommun. Framgångsfaktorerna är bland annat att satsa på marknadsföring och bredda 

rekryteringsbasen samt kunna erbjuda kompetensutveckling, en bra arbetsmiljö samt bra 

lön och anställningsvillkor. 

 

Förvaltningarna har identifierat sina utmaningar och de stora förvaltningarna Socialför-

valtningen och Utbildningsförvaltningen har genomfört olika satsningar för att attrahera, 

rekrytera och behålla medarbetare i bristyrken. Ett exempel från Utbildningsförvaltning-

en är att förvaltningen har genomfört ett kvalitetshöjande arbete med introduktion för 

vikarier samt riktade marknadsföringsinsatser för rekrytering, bland annat i Uleåborg i 

Finland.  
 

Lön och villkor 

Löneöversynen för 2017 är avslutad för samtliga avtalsområden förutom Kommunals 

område. Lärarkollektivet, socialsekreterare, sjuksköterskor inom socialförvaltningen, 

drifttekniker och brandmän är grupper som prioriteras i löneöversynen.  

2016 infördes möjligheten för medarbetare att lösa in semesterdagstillägget mot fler 

semesterdagar. 2017 har 616 medarbetare beviljats semesterväxling vilket är en ökning 

med 37,5 % jämfört med 2016 då 448 medarbetare växlade till fler semesterdagar. 

 

Riktlinje för pensioner är beslutad. Den innefattar bland annat löneväxling till pension 

och möjlighet att byta pensionsavtal, direktpension samt minskad arbetstid med bibehål-

len tjänstepension. Implementering av riktlinjen pågår. Till och med augusti månad är 

det 7 medarbetare som löneväxlat till pension. 
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Framtiden 

Befolkningstillväxten i Boden-Luleåregionen har under 2017 varit mycket blygsam. 

Även om Boden ökat sin befolkning med cirka 70 personer fram till och med augusti 

månad, kan konstateras att tillväxten är för låg för att klara de utmaningar vi ser framför 

oss med kompetensförsörjning och behov av ökad skattekraft för att klara det nutid och 

framtida välfärdsuppdraget.  

 

Den främsta anledningen till den otillräckliga befolkningstillväxten är brist på bostäder 

och tillväxten inom näringslivet. Inom båda dessa områden är ledtiderna från idé till 

färdig byggnation/etablering/utbyggnad förhållandevis långa. Det visar på behovet av att 

ta fram långsiktiga strategier med utgångspunkt frånr den omvärld vi ser och de förut-

sättningar som finns på orten och i närregionen. Strategierna måste följas av ett konkret 

arbete med att ha god planberedskap i attraktiva lägen och att bearbeta bostadsföretag. 

Hand i hand med detta måste tillväxten i näringlivet fungera, både i form av att befintli-

ga företag växer, nya startar och nya företag vill etablera sig på orten. I Boden bedrivs 

ett lyckosamt arbete inom båda dessa områden, vilket innebär att det råder stort intresse 

från såväl bostadsföretag, som privatpersoner att  flerbostadshus och egnahem, samtidigt 

som en rad företag vill etablera sin verksamhet i Boden. 

 

Som nämndes inledningsvis är tillvästen i Boden-Lulerregionen otillräcklig. En grund-

läggande förutsätting för att såväl Boden som Luleå ska kunna möta ovan nämnda ut-

maningar är att vi bestämmer oss för att städerna ska växa samman fysiskt. Det är 

knappt pendlingsavstånd mellan städerna och vi kan komplettera varandra i utbudet vad 

gäller bostäder, handel, friluftsliv, idrott och näringsliv. Om vi kan börja se oss som en 

kommun med cirka 105 000 invånare, istället för två, är mycket vunnet. Kort och gott 

måste vi börja marknadsföra oss tillsammans och bejaka varandras styrkor i arbetet med 

att locka invånare, arbetskraft och företrag till vår gemensamma region. Här pågår ett 

arbete som har sin utgångspunkt i den avsiktsförklaring som respektive fullmäktigeför-

samling i Boden och Luleå fastställt Det pågår en rad gemensamma projekt, vilka alla 

syftar det som beskrivs ovan. 

 

Vidare är implementeringen av kommunens tillväxtprogram igång. Utgångspunkten är 

tillväxt i Boden genom att fokusera på de företag som vill växa – och som vill växa med 

andra företag och att lägga utvecklingsresurser inom de tillväxtområden som är utpeka-

de. 

 

Samtidigt som arbetet med att få igång bostadsbyggandet bedrivs ett viktigt arbete med 

att Boden utvecklas långsiktigt hållbart såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt.  

Under senaste året har ett arbete med stärka strukturerna för ett långsiktigt socialt håll-

bart samhälle pågått. Det organiseras inom Rådet för trygghet och hälsa och kommer att 

vara en oerhört viktig pusselbit för att bygga ett attraktivt Boden där människor vill bo, 

verka och leva. En plan för hållbarhet kommer att tas fram under senhösten 2017. 

Svensk ekonomi är i en högkonjunktur. Investeringarna är på en hög nivå och syssel-

sättningen har utvecklats starkt med minskad arbetslöshet som följd. Den starka kon-

junkturutvecklingen har också varit positiv för statens finanser.  

 

Ett bekymmer för den ekonomiska utvecklingen är att många företag har brist på arbets-

kraft samtidigt som arbetslösheten för vissa grupper är hög. Bristande matchning på 

arbetsmarknaden riskerar att bidra till att sysselsättningsökningen mattas av nästa år. 

Den stora utmaningen är att våra nya svenskar kommer in på arbetsmarknaden. 
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Något oroande är att kapacitetsutnyttjandet av den befintliga arbetsmarknaden är mycket 

hög, vilket tillsammans med en tilltagande inflation tenderar leda till kraftiga avmatt-

ningar av konjunkturen. 

 

Boden har en stabil ekonomi men står liksom övriga kommuner inför stora demografis-

ka behov. Äldre samt barn och unga ökar snabbt som andel av befolkningen. Det krafti-

ga demografiska trycket pressar ekonomin samtidigt som det finns stora investeringsbe-

hov. Befolkningsutvecklingen tillsammans med nämndernas förmåga att anpassa verk-

samheten till ekonomiska ramar är avgörande för hur ekonomin utvecklas. 
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Verksamhetsberättelser 

KS-kommunledningsförvaltningen 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Förvaltningen har kommunstyrelsens uppdrag att leda arbetet med att bli en trivsam och 

hållbart växande småstad med 30 000 invånare. Förvaltningen ska med samarbete, hel-

hetssyn och framåtanda stödja verksamheternas utvecklingsarbete med smarta administ-

rativa processer och IT-stöd. 

Förvaltningen driver egna utvecklingsprojekt som förenklar och förbättrar kommunens 

service till medborgare och företag. 

 

Måluppfyllelse 

 

En trivsam växande småstad  

Barnvänliga Boden  

Boden en plats för företagsamma  

Integration som tillgång  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

Kontinuerlig verksamhetsutveckling  

Vi arbetar tillsammans  

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 

verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

 

Analys måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen visar att samtliga mål inom ekonomi är uppfyllda. Huvuddelen av de 

övriga målen är delvis uppfyllda medan Boden – en plats för företagsamma, integration 

som tillgång och vi arbetar tillsammans ej är uppfyllda. 

Bland de aktiviteter som har genomförts för att nå målen finns utveckling av rådet för 

trygghet och hälsa, implementering av det nya platsvarumärket, marknadsföringsaktivi-

tet för bostäder och tomter, fördjupning av översiktsplan och genomförande av Boden 

cleantech center. Aktiviteterna har bidragit till att uppnå målen och målindikatorerna 

som finns på de olika utvecklingsområdena. 
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De flesta av aktiviteterna är inte avslutade vilket i sin tur medför att alla områden inte är 

helt genomförda. Aktiviteterna kommer dock att pågå även fortsättningsvis under hösten 

och påverka de nuvarande aktuella mål som finns inom kommunledningsförvaltningen. 

Inga oförutsedda händelser har inträffat som starkt påverkat måluppfyllelsen och kom-

munledningsförvaltningens verksamheter arbetar kontinuerligt för att nå fastställda mål. 

Väsentliga händelser under perioden 

Under perioden som gått har det inom förvaltningen pågått ett projekt som heter ”med-

borgarservice”. Målet med medborgarservice är att öka tillgängligheten för medborgare, 

besökare och företag. Genom medborgarservice skapar vi en väg in, löser många ären-

den direkt, svarar på frågor eller ser till att den som söker kontakt tas emot eller blir 

hänvisad till rätt ställe.  

Under första delen av 2017 så har förberedelserna för att flytta elever och Utbildnings-

förvaltningens personal till Office365 slutförts och under april migrerades ett stort antal 

användare till den nya plattformen. Delar av förberedelserna kan återanvändas då kom-

munledningsförvaltningen under hösten fortsätter med resterande förvaltningar. Offi-

ce365 har helt nya funktioner och möjligheter så tjänsten för att utveckla nya användar-

vänliga arbetssätt tillsattes under januari. Office365 kommer även att påverka hur vi 

jobbar med information på intranät och dokumenthantering vilket hanteras i separata 

projekt som startades under våren.  

Inom kommunledningsförvaltningen har bland annat en ny HR-strategi skapats i syfte 

att samla personalpolitiken och peka ut de prioriterade områdena. En riktlinje har satts 

upp för en strategisk personal- och kompetensförsörjning. CEMR är genomförd och 

uppföljningen är rapporterad. Bodens kommun deltar vidare i ett projekt som drivs av 

SKL, vilket har som syfte att jämställdhetsintegrera verksamheterna så att män och 

kvinnor får likvärdig service. Personalkontoret inom kommunledningsförvaltningen 

deltar även i ett projekt som ska förebygga psykisk ohälsa. 

I januari slutfördes upphandlingen av ett nytt ekonomisystem och införandet av det nya 

systemet pågår. Systemet kommer enligt plan att tas i drift januari 2018. 

Upphandlingsenheten har hittills under 2017 fokuserat på att kunna möta det stora beho-

vet av nya upphandlingar, både vad gäller ramavtal och investeringar. När det gäller 

livsmedelsupphandlingar så har det genomförts ett stort antal dialogmöten i syfte att 

fokusera på ekologisk och närproducerad mat. 

Kommunfullmäktige uppdrog 2016 till kommunledningsförvaltningen att pröva möjlig-

heten att i konkurrens upphandla det nya äldreboendet med tillhörande omsorgsverk-

samhet med beaktande av kvalitet och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Detta arbete har 

fortsatt under 2017 och upphandlingen har belyst de olika möjligheterna för kommunen 

att samverka med privata aktörer inom äldreomsorgsfrågor. 

Under perioden som gått har Översiktsplan 2025 samt tematiska tillägg för vindbruk och 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen vunnit laga kraft och kommunledningsförvalt-

ningen arbetar med att ta fram detaljplaner. Planarbete pågår för att tillskapa byggrätter 

för flerbostadshus på kvarteret Enen och kvarteret Palmen och en detaljplan för Björk-

näsområdet har antagits av kommunfullmäktige. Områdena Sävast och Sävastön är prio-

riterade i kommunens planarbete för utvecklingen av villabebyggelse och ett arbete på-

går också med utveckling av Rörviksstaden (Prästholmen) som ska bli en ny attraktiv 

stadsdel i Boden. Planprogram för området har påbörjats liksom en undersökning för att 



Verksamhetsberättelse – KS-kommunledningsförvaltningen 

40 

 

utreda markförutsättningar för framtida bebyggelse. Vidare har Bodens kommun under 

perioden erhållit medel från Länsstyrelsen för att göra Svartbyträsket mer attraktivt. 

Inom kommunikationskontoret har det arbetats med två projekt. Det ena är intranätet 

som börjat implementeras före sommaren och som ska ut i hela organisationen stegvis 

under hösten. Det andra projektet är nya boden.se som lanseras vid årsskiftet. Förutom 

dessa två projekt så jobbas det även på ett nytt dokumenthanteringssystem som förvän-

tas komma i drift inom en snar framtid. 

Ekonomi (mkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Politisk verksamhet 17,2 17,0 0,3 -0,5 25,8 26,1 -0,3 -1,3

Infrastruktur, skydd 23,2 21,0 2,2 2,6 34,8 35,3 -0,4 -1,0

Kultur och fritid 4,0 2,8 1,2 0,3 6,0 4,6 1,4 0,5

Särskilt riktade insatser 0,3 0,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0

Kommungemensam vht 34,3 35,0 -0,7 6,7 51,3 52,2 -1,0 4,8

Affärsverksamhet -5,0 -6,7 1,7 1,4 -7,6 -9,0 1,4 1,3

Summa nettokostnader 74,0 69,3 4,7 10,5 110,9 109,7 1,2 4,3

Nettoinvesteringar 26,7 27,1 -0,4 12,0 40,0 52,3 -12,3 9,9

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 4,1

Årets prognostiserade över-/underskott 1,2

Utgående balans 5,2

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 113,1

 % av ram 4,6%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Period Helår

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer    

Prognos för helåret 

Prognosen visar på ett överskott på 1,2 mkr jämfört med budget år 2017. Inom den poli-

tiska verksamheten och inom infrastruktur och skydd återfinns mindre negativa avvikel-

ser.  

För verksamheten kultur och fritid visar prognosen på ett överskott med 1,4 mkr. Över-

skottet beror på att hyra och bidrag till kommunala bolag inte kommer att uppnå budge-

terad nivå. 
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Inom de kommungemensamma verksamheterna visar prognosen också på ett underskott, 

vilket främst beror på en ofinansierad tjänst inom kommunikationskontoret samt två 

projekt som bedrivs inom förvaltningen. Det ena projektet är dokumenthanteringspro-

jektet som är ofinansierat och prognostiseras i nuläget göra ett underskott på -0,3 mkr. 

Det andra projektet är medborgarservice som förväntas redovisa ett underskott med -0,2 

mkr. 

Vidare prognostiseras ett överskott på kommunledningsförvaltningens affärsverksamhet. 

Det beror främst på ökade intäkter inom samhällsbyggnadskontorets exploateringsverk-

samhet samt försäljning av tomträtter som ökat på senare år. 

Vad gäller investeringarna beror avvikelsen och underskottet i prognosen främst på att 

antalet markköp ökat och ett underskott förväntas med -23,5 mkr. I övrigt så beräknas 

investeringar inom övriga exploateringsområden och projektet bredbandutbyggnad re-

dovisa överskott. Förvaltningens övriga investeringar förväntas i stort klara sin budget 

utan avvikelse. 

Utfall för perioden 

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott jämfört med budget med 4,7 mkr. 

Den differens som finns mellan utfall och prognos beror bland annat på att budgetposten 

för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader inte har tagits helt i anspråk. I övrigt 

beror differensen även på posten näringsliv, där intäkterna har kommit in men kostna-

derna kommer senare under året. Övriga intäkter inom förvaltningen ligger hittills på en 

hög nivå, men förväntas plana ut under senare delen av året.  

 

Framtiden 

Vad gäller framtiden inom kommunledningsförvaltningen så kommer medborgarservice 

att implementeras och yta för medborgarservice skapas i kommunhusets entré. Personal-

rekrytering har redan påbörjats. Migreringen till Office365 ska slutföras under hösten 

och det nya intranätet samt en första version av dokumenthanteringssystemet ska bli 

klart. Arbetet med att skapa en kommunal strategi för bredbandsutveckling slutförs un-

der hösten. Upphandling av IT-drift, -service och -support har påbörjats. Det nya avtalet 

kommer att gälla från och med maj 2018.  

Inom förvaltningen lanseras några nya och förbättrade utbildningar för kommunens 

chefer under hösten. Det är utbildning inom rehabilitering, systematiskt arbetsmiljöarbe-

te samt att hantera löneöversyner. Förvaltningens processinriktade arbetssätt för löne-

översyner är enligt SKL en nationell förebild.   

Behovet som finns av att genomföra ett förbättringsarbete inom beställning, avtalsupp-

följning, upphandling och utveckling av den strategiska och långsiktiga affären kvarstår 

och kommer att påbörjas under 2017 i samverkan med kommunens övriga förvaltningar.  

Det nya ekonomisystemet tas i drift i januari 2018 och förväntas ge en modern, använ-

darvänlig och integrerad lösning som möjliggör effektiva och rationella ekonomiproces-

ser samt främjar en bra kvalitativ styrning och uppföljning.  

Vidare kommer kommunledningsförvaltningen att arbeta med fördjupad översiktsplan 

för Boden och Sävast, trafik- och parkeringsstrategi samt ett grönstrukturprogram. Arbe-

tet, som sker i dialogform, påbörjas under hösten 2017 och fortsätter in på 2018. Tom-

terna i etapp 3 inom bostadsområdet Brännan planeras att komma ut till försäljning un-

der slutet av 2017. Under hösten 2017 kommer även fem ”hästtomter” på Södra Bräns-

lan ut till försäljning.  

Planarbetet fortsätter för att skapa byggrätter för flerbostadshus inom kvarteren Enen 

och Palmen. Sävast och Sävastön är prioriterade i kommunens planarbete för utveck-



Verksamhetsberättelse – KS-kommunledningsförvaltningen 

42 

 

lingen av villabebyggelse och ambitionen är att under 2018 kunna erbjuda ett flertal nya 

småhustomter inom Sävastområdet till försäljning. 

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för Bodensjöarna kommer att fortsätta 

arbetet med att ta fram förbättringsåtgärder. Ett arbete kommer även fortsätta med att 

utreda förutsättningar för framtida sanering av förorenade områden inom kommunen. 

Under september genomförs Boden Business Day för första gången. Evenemanget är 

viktigt för att lyfta fram kommunens lokala näringsliv. I november återkommer Eyvind 

2017, Bodens författar- och berättardagar, som efter förra årets genomslag nu ska fort-

sätta bygga Boden som kulturstad. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Inom internkontrollområdet ”avtal och upphandling” genomförs ett antal stickprov inom 

olika områden under tertial 3. Större externfinansierade projekt följs upp och kontrolle-

ras regelbundet från start av projektet till slutredovisningen. Det kontrolleras bland annat 

om syftet har uppnåtts och att den ekonomiska redovisningen följs upp månadsvis vid de 

olika prognostillfällena.  

Inom kontrollområdet ”uppföljning statsbidrag” pågår ett arbete med att se över rutiner-

na inom förvaltningen för att säkerställa en bra uppföljning och kvalité inom detta om-

råde. Inom kontrollområdet ”attester” görs regelbundna kontroller av attestförteckningen 

avseende att den är uppdaterad och aktuell. 



Verksamhetsberättelse – KS-kommunledningsförvaltningen 

43 
 

KS-tekniska förvaltningen 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Tekniska förvaltningens huvudsakliga uppgift är att på Tekniska utskottets och kom-

munstyrelsens uppdrag ge medborgare och övriga förvaltningar service inom områdena 

vatten och avlopp, avfallshantering, gator, parker, kollektivtrafik och transporter.  

 

Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av gator, VA-

ledningar och andra tekniska anläggningar vidmakthållas. Kommunmedborgarnas krav 

om god kvalitet till en rimlig 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 synpunkt.  

 

Förvaltningens arbete är en viktig del i samhällsutvecklingen och bidrar till den livskraft 

och utvecklingsvilja som kännetecknar Bodens kommun. 

 

Måluppfyllelse 

En trivsam växande småstad  

Barnvänliga Boden  

Boden en plats för företagsamma  

Integration som tillgång  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

Kontinuerlig verksamhetsutveckling  

Trygg och säker vård och omsorg  

Vi arbetar tillsammans  

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 

verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Analys måluppfyllelse 

Fyra av de tolv målen för utvecklingsområdena är helt uppfyllda. Resterande mål är till 

del uppfyllda. Genomförda undersökningar har visat att de aktiviteter som genomförts 

har påverkat förvaltningens verksamheter positivt. I undersökningen ”Kritik på teknik” 

2016 fick verksamheter som Tekniska förvaltningen bedriver bäst resultat norr om 

Stockholm och i föregående års SCB-undersökning uppfylldes målsättningen i verk-

samhetsplanen för året. 

Faktorer som har påverkat måluppfyllelsen är t ex de tekniska problem som har drabbat 

biogasanläggningen. Problemen påverkar i sin tur möjligheten att öka andelen biogas 

som tankas i fordonen. Några målindikatorer avser helårsvärden, t ex antalet resor med 

lokaltrafiken och deltagande vid olika intressentträffar, vilket gör att mål inte kan nås 

under perioden. Målindikatorn genomförda trygghetsvandringar påverkas av att förvalt-

ningen inte initierar dessa själv. Trafiksäkring av hållplatser på landsbygd kan inte 
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genomföras på grund av att kommunen inte är väghållare på de vägar där de aktuella 

hållplatserna är placerade. Planerade aktiviteter som iordningställande av odlingslotter 

har blivit förskjutna framåt i tiden på grund av VA-arbeten som först behöver utföras på 

området.  

Utöver de aktiviteter som finns i verksamhetsplanen har en mängd andra aktiviteter ge-

nomförts och andra är inplanerade, vilka påverkar målen. Utvecklingsområdena en triv-
sam växande småstad och kontinuerlig verksamhetsutveckling är exempel på detta:  

Utvecklingsområde en trivsam växande småstad: byte pågår av ledningsnät mellan 

Svedjans reningsverk och Grubban. Det för att kunna möjliggöra flera anslutningar i 

Sävast. En ny serviceledning för A8-området är klar, vilket möjliggör etablering av nya 

företag och industrier. Byte av pumpstation Brännastrand genomförs, där första steget är 

att installera en ny pumpstation för att därefter gå vidare med att byta delar av lednings-

nätet. Befintlig pumpstation kommer att användas som dagvattenpumpstation, för att 

minska risken för störningar samt för att skilja dagvatten från spillvatten. Grävarbeten 

genomförs för tryckledning i Bodträskfors för att minska risken för driftsstörningar. En 

förstudie kring ny pumpstation i Degerbäcken är genomförd och projektering i området 

pågår. 

För att åtgärda problemet vid biogasanläggningen har en rad aktiviteter genomförts, en 

grundlig genomgång av hela anläggningen sker, ny tankstation är beställd för att minska 

driftstörningar och öka flödet så att det går snabbare att tanka fordon. I dagsläget tankas 

bussarna till största del med egentillverkad biogas och till stor del tankas även bilar med 

egentillverkad biogas.  

 

Förvaltningen arbetar tillsammans med samhällsbyggnadskontoret med att ta fram en 

grönstrukturplan/utvecklingsprogram för gröna ytor i Boden. Tillväxtverket har beviljat 

delfinansiering för att bygga en pendlarparkering vid Resecentrum. Byte från kvicksil-

verlampor till LED-armatur har bidragit till sänka energiåtgången. Området Brännan 

samt Svartbyleden har röjts upp, stora dikesgraven mellan Bränslan och älven har röjts, 

området ska sedan dikas för att få bättre avvattning.  

Utvecklingsområde kontinuerlig verksamhetsutveckling: luftningskapaciteten vid Sved-

jans reningsverk är förbättrad med 25 procent. Vid reningsverket pågår också byte och 

installation av ny mätutrustning. Det för att kunna förbättra processen och möjliggöra 

bättre mätvärden. Byte av styrsystem pågår enligt planerna. Ny filteranläggning är in-

stallerad i Svartlå vattenverk vilket gör att reningen har förbättras. 

Provtagningsprogrammet för Brännkläppens lakvatten har utökas med fler mätpunkter. 

Syftet är att bättre kunna identifiera föroreningarnas härkomst. Dataprogrammet Mike 

Urban är inköpt och ett projekt pågår för att simulera vattenförsörjning, vilket är till stor 

hjälp t ex när nya områden ska bebyggas. Ett projekt pågår med att installera fler vat-

tenmätare på ledningsnätet för att snabbare kunna hitta och åtgärda eventuella läckor på 

nätet. Ett pilotprojekt genomförs som avser rening av grundvatten för att öka kapacitet 

och förbättra reningen.  

Biljettautomat för lokal- och Länstrafikens linjer är installerad på Medborgarplatsen. 

Det finns även tillgång till WIFI på lokalbussarna. Nya biljettmaskiner har installerats 

på lokalbussarna för snabbare och bättre service för resenärerna. Dataprogram Frida 

(miljöredovisning och fordons uppföljning) installeras för fordons- och miljöuppföljning 

i drift. Detta för att kunna följa upp i enlighet med Borgmästaravtalet. 
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Bedömningen är att de aktiviteter som finns i verksamhetsplanen tillsammans med övri-

ga aktiviteter som förvaltningen planerar genomföra ska leda till att uppsatta mål uppnås 

vid årets slut. Bedömningen utgår från att en helhetsbedömning görs, vid årets slut, ut-

ifrån samtliga genomförda aktiviteter och dess effekter. Och där tillkommande aktivite-

ter, utöver de i verksamhetsplanen, kan kompensera för de aktiviter/indikatorer som inte 

är möjliga att genomföra/nå under året. 

 

Väsentliga händelser under perioden 

Mellan Svedjans reningsverk och Grubban pågår byte av ledningsnät. Det genomförs för 

att kunna möjliggöra flera anslutningar i Sävast. Etapp ett avslutad i juni, etapp två på-

börjas 2018.  

 

Svedjans reningsverk har klarat sina tillståndsvärden under det senaste kvartalet. Det har 

kunnat ske genom att syrehalten optimerats i biologin, doseringen av kemikalier har 

förändrats samt kapaciteten har ökats vid luftningsbassängerna. 

 

Ett projekt pågår vid vattenverket på Kusön för att förbättra det första reningssteget för 

att filtrera bort mer mangan och järn. 
 
Vid biogasanläggningen pågår en grundlig genomgång av hela anläggningen med hjälp 

av externa aktörer. En ny tankstation är beställd för att ersätta den gamla och ska instal-

leras för att minska driftstörningar och för att öka flödet så att det går snabbare att tanka 
fordon. En utredning pågår avseende möjligheten att placera en tankstation inne i staden. 

Gatu-, park- och VA-arbeten genomförda på Brännan etapp 2 (Sävastön) där 22 st tom-

ter är färdigställda. Gatu-, park- och VA-arbeten pågår på Brännan etapp 3 där ytterliga-

re 10-12 st tomter anläggs.  

Åtgärder genomförda från Länstransportplanen, GCM (väg för gående, cyklister och 

mopeder) Yrkesvägen – G:a Lulevägen. Ny GCM-väg Järpgatan, timglasåtgärder 

genomförda på Grepvägen för att få trafikanter att bättre anpassa hastigheten. Kyrko-

gårdsgatan GC- väg anlagd. Planering av GC-väg och säkrare passager utefter Ser-

geantsgatan påbörjas under 2018. 

Parkenheten har tagit fram ett skötselprogram för tätortsnära skog, där bland annat röj-

ning nära bostäder ingår. 
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Ekonomi (mkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Skattefinansierad verksamhet

Nämnds- & styrelseverksamhet 0,3 0,3 0,0 0,1 0,5 0,5 0,0 0,1

Gator & vägar, parkering 26,0 27,0 -1,0 3,2 39,0 39,0 0,0 -0,7

Parker 7,1 6,5 0,6 -0,7 10,6 10,0 0,6 -1,1

Miljö, hälsa & hållbar utveckling 0,8 0,6 0,2 -0,4 1,2 1,2 0,0 0,3

Gemensamt Tek 6,5 14,7 -8,2 -7,7 9,8 9,8 0,0 0,6

Insatser enligt LSS/SFB 2,0 1,5 0,5 0,3 2,9 2,9 0,0 0,4

Färdtjänst/riksfärdtjänst 4,2 4,6 -0,4 -0,2 6,4 6,4 0,0 -0,8

Kommungemensam verksamhet 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Arbetsområden och lokaler 1,3 1,2 0,1 -0,4 2,0 2,0 0,0 0,4

Kommersiell verksamhet 5,0 4,9 0,1 -0,3 7,5 7,5 0,0 0,1

Bostadsverksamhet 1,5 1,6 -0,1 -0,1 2,2 2,2 0,0 -0,1

Buss, bil & spårtrafik 16,7 16,1 0,6 0,4 25,1 25,1 0,0 0,2

Taxefinansierad verksamhet

Vatten försörjning & avloppshantering 0,0 4,0 -4,1 -1,2 0,0 2,0 -2,0 0,0

El- & gasförsörjning & avfallshantering -2,2 3,0 -5,2 -5,0 -3,3 0,2 -3,5 -3,3

Anläggningsbidrag VA 0,1 -0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,0 0,1

0,0 0,0

Summa nettokostnader 69,4 85,9 -16,5 -11,6 104,0 108,9 -4,9 -3,9

Nettoinvesteringar 70,4 18,5 51,9 32,5 105,6 88,5 17,1 27,3

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 3,8

Årets prognostiserade över-/underskott -4,9

Utgående balans -1,1

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 105,9

 % av ram -1,0%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer   

Prognos för helåret 

Drift 

Tekniska förvaltningen prognostiserar ett totalt underskott på -4,9 mkr jämfört med års-

budget. Avvikelsen avser den taxefinansierade verksamheten. Prognosförändringen in-

nebär en ökning av underskottet med 1,4 mkr. Av ökningen avser 2 mkr vatten- och 

avloppsverksamheten och beror på högre kostnader för försäkringsärenden som slutre-

glerats under 2017 samt att ett ökat slamuttag har genomförts för att förbättra mätvärde-

na. Skrapning av sandbäddar har genomförts vid anläggningen på Kusön på grund av 
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hög järnhalt i råvattnet, vilket även har bidragit till att öka kostnaderna. De kvarvarande 

0,6 mkr avser ej nyttjade medel för projekt odlingslotter som inte kan genomföras under 

året. Medel behöver därför överföras till 2018 för detta.   

  

Det tidigare prognostiserade underskottet på -3,5 mkr avser avfallsverksamheten och 

beror främst på medtaget underskott från föregående år. Därutöver påverkar biogasverk-

samheten som har drabbats av driftproblem och därför har kostnad för inköp av naturgas 

varit högre än normalt. 

 

Investeringar 

Tekniska förvaltningen prognostiserar ett överskott på 17,1 mkr jämfört med årsbudget. 

Överskottet avser projekt som inte hinner färdigställas under året och därför finns behov 

att föra över medel till 2018 för att avsluta dessa projekt. De projekt som berörs är: pro-

jekt underfart, VA-ombyggnationer och Kusön/Kusån, maskiner, tillbehör, bilar och 

förvaltningarnas fordon, fordonen är under upphandling men utgiften för dessa beräknas 

inkomma först 2018. Projektet trafiksäkring av hållplatser landsbygd kan inte genomfö-

ras eftersom åtgärderna avser vägar och hållplatser som inte tillhör kommunen. 

 

Utfall för perioden 

 

Drift 

Tekniska förvaltningens utfall totalt för perioden redovisar ett underskott på -16,5 mkr 

jämfört med budget. Den skattefinansierade delen av verksamheten redovisar ett under-

skott på -7,2 mkr. 

 

Underskottet avser främst lägre intäkter (8,9 mkr) till följd av eftersläpningar av den 

interna debiteringen av utförda tjänster vid verksamheten arbete åt andra förvaltningar. 

Intäkten för nedlagt arbete och material erhålls först när arbetet är helt utfört. Det inne-

bär att kostnaderna för arbete med mera belastar förvaltningen. En resultatförbättring 

med motsvarande belopp (8,9 mkr) sker senast vid årsslutet då samtliga kommuninterna 

transaktioner för året regleras. Därutöver påverkar högre kostnader för vinterväghåll-

ningen på grund av stort behov av halkbekämpning och upptining av brunnar. Verksam-

heten teknisk förvaltning har ett underskott till följd av att samhällsbyggnadskontoret 

infört en avgift för karttjänster. Färdtjänstverksamheten uppvisar ett underskott som 

beror av avtal med högre kostnader för transporter och den införda femmilsgränsen för 

möjlighet att resa in i annan kommun.  

 

Den taxefinansierade verksamheten vatten avlopp och avfall uppvisar totalt ett under-

skott på -9,3 mkr. Avfallsverksamheten uppvisar det största underskottet, som främst 

avser medtaget underskott från föregående år på -3,3 mkr. Utöver det påverkas kostna-

derna av högre skattekostnad för mellanlagrat avfall på anläggningen. Svårigheter med 

att bli av med insamlat material medför att kostnaderna ökar, tidigare genererade vissa 

typer av material till och med en intäkt. Lägre intäkter p g a eftersläpning i fakturering 

av invägt material på Brännkläppen (0,7 mkr). 

 

Biogasverksamhetens kostnader är högre för inköp av naturgas p g a tekniska problem 

som påverkat fordonstankningen undantaget bussarna. I dagsläget tankas bussarna och 

bilarna till största del med egentillverkad biogas. Kvaliteten på den egna gasen är nu 

mycket god, dock kvarstår problem med macken p g a att fukt finns i överföringsled-

ningen. Planerade åtgärder är att ”relina” befintlig överföringsledning under kvartal fyra 

för att komma till rätta med problemen. En grundlig genomgång av hela anläggningen 

genomförs för att reducera risken för framtida driftsstörningar.    
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VA-verksamheten har lägre lagerintäkter på grund av eftersläpning i faktureringen. 

Högre kostnader har även uppstått för försäkringsärenden som slutreglerats under 2017. 

Ett ökat slamuttag har genomförts för att förbättra mätvärdena. Det har medfört ökad 

kostnad för transporter och destruktion av material. Skrapning av sandbäddar genomfört 

vid anläggningen på Kusön p g a hög järnhalt i råvattnet har ökat kostnaderna. Ovanstå-

ende kostnadsökningar uppgår till ca 1 mkr. 

 

Investeringar 

Tekniska förvaltningen redovisar ett överskott på 51,9 mkr för perioden jämfört med 

budget. Utfallet är lågt för perioden på grund av att många investeringsåtgärder är sä-

songsberoende, vilket bidrar till att stor del av utgifterna inträffar först under årets sena-

re del. Därutöver finns ett antal projekt som inte genomförs eller hinner färdigställas 

under året och behov finns att föra över medel till 2018 för att avsluta dessa projekt. 

 

Framtiden 

Förvaltningen fortsätter sitt arbete, tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, för att 

möjliggöra kommunens utveckling och expansion. Förvaltningen har mottagit en be-

ställning på att genomföra arbeten på etapp tre, södra Brännan i Sävast. Gestaltningsar-

bete och gallringsinsatser för ny lekpark i nya bostadsområdet Brännan pågår. 

Länsstyrelsen har beslutat att kommunen, innan 2021 års utgång, ska ansluta området 

Kusön/Kusån till det kommunala VA-nätet. Beslutet innebär även behov av att genom-

föra förbättringar, förändringar på befintligt nät och anläggningar. Anslutningen av om-

rådet kan även möjliggöra att kommunalt avlopp kan erbjudas längs överföringsledning-

arna, vilket kan underlätta vid nybyggnationer. Fler anslutningar till det kommunala 

nätet innebär även en miljöförbättring. Längs Vittjärvsträsket planeras en anslutning av 

40 fastigheter till spillvattennätet under 2020. Anslutningen väntas bidra till att förbättra 

vittjärvsträskets miljöstatus. Projektet med att förbättra vattenskyddet vid vattentäkten 

på Kusön och vid övriga vattentäkter pågår. En ansökan ligger hos mark och miljödom-

stolen om att få öka vattenuttaget vid anläggningen vid Kusån för att Boden ska kunna 

växa. Förvaltningen utreder följderna av ett utökat vattenuttag och eventuella behov av 

åtgärder för att klara detta. Vid Unbyns reningsverk är en renovering/optimering plane-

rad, mindre åtgärder genomförda. Upprustningen av Svedjans reningsverk fortsätter. Ett 

omfattande avloppsledningsbyte planerar genomföras på Sveafältet för att säkerställa 

funktionen framöver. Pumpstationen på Brännastrand kommer att kopplas in i slutet av 

året för att säkerställa den framtida funktionen och förbättra dagvattenhanteringen.  

Projekt rening av lakvatten Brännkläppen beräknas vara klart under 2018. Projektet 

genomförs för att kunna genomföra en lokal rening av lakvatten. Det för att undvika att 

lakvatten måste pumpas till Svedjan. Målsättningen är att kunna certifiera slammet som 

bearbetas vid Svedjananläggningen så att det kan användas till jordförbättring. 

Plats för genomförande av integrationsprojektet anläggande av odlingslotter har anvi-

sats. Arbetet fortsätter med målsättning att kunna erbjuda odlingslotter till Bodensarna 

säsongen 2018. Integrationsprojektet fiske i Svartbyträsket fortsätter samt utökas under 

2018 med utfiskning av vit fisk i för att förbättra vattenkvaliteten.  

Utvecklingsmedel är tilldelade för åtgärder som rör stadsnära dagvattenrening i kallt 

klimat. Medel söks av förvaltningen ur länstransportplanen för att kunna genomföra ett 

trafiksäkerhetsprojekt under 2018.  
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Komplettering/uppgraderingar av ledstråk genomförs löpande i syfte att åstadkomma en 

trygg och säker miljö för medborgare med olika funktionsnedsättningar. 

Ambitionen är att andelen biogas som tankas i kommunens fordon ska öka.  Vid fortsatt 

långtidstankning av lokaltrafikens bussar måste ett nytt öppet bussgarage uppföras för 

att vara oberoende vid framtida upphandlingar av trafik.  

Ett antal vinteraktiviteter är inplanerade för centrum som t ex anläggande av en isbana 

och snöskulpturer. 

Utredning pågår av hur däckhantering vid verkstaden på Ässjan kan förbättras utifrån ett 

Arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Identifiering av områden där behov finns av att teckna avtal vid avdelningarna gata/park 

och VA genomförd enligt planen. Resultatet är att behov föreligger och ett antal upp-

handlingar är påbörjade. 

Uppföljning av beviljade projekt och uppföljning av sökta bidragsfinansieringar pågår, 

uppföljning sker allt eftersom projekten avslutas. 

Genomgång av attestförteckning: genomgång sker löpande och en särskild genomgång 

är genomförd för att attestkedjorna ska harmoniera med funktionaliteten i det nya eko-

nomisystemet. 

Genomgång av delegationsförordning: Arbetet är ej påbörjat.
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KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Räddnings- och beredskapsförvaltningen ska genom förebyggande arbete och skadeav-

hjälpande åtgärder skydda, rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte 

genomför förvaltningen tillsyn, utbildningar och informationsinsatser. Räddningstjäns-

ten ska genom sitt arbete bidra till att skapa en trygg och säker kommun.  

De övergripande målen för räddnings- och beredskapsförvaltningen definieras i kom-

munens handlingsprogram för räddningstjänsten samt i det olyckförebyggande hand-

lingsprogrammet enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det olycksförebyggande 

handlingsprogrammet behandlar risken för olyckor inom miljöerna bostäder, offentlig 

utemiljö, allmänna byggnader och vattenmiljöer. Räddningstjänsten är sammanhållande 

för Bodens kommuns krishantering.  

Enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-

dinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen göra förebyggande sår-

barhetsreducerade åtgärder, samt ha en god krishanteringsförmåga. Enligt lagen ska 

kommunen redovisa krishanteringsförmågan i en krisberedskapsplan för extraordinära 

händelser som kommunstyrelsen ska fastställa varje mandatperiod.  
 

Måluppfyllelse 

En trivsam växande småstad  

Barnvänliga Boden  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Analys måluppfyllelse 

Delar av måluppfyllelse är genomförda, de gula är påbörjade och kommer att slutföras 

vid årets slut. De röda har vi inte hunnit börja med ännu. Analysen är att vi under året 

kommer att uppfylla samtliga måluppfyllelser som är planerade. 

Väsentliga händelser under perioden 

Perioden har larmmässigt varit relativt lugn, det som sticker ut är två dramatiska händel-

ser, en på Sävastgården (där det hade kunnat sluta mycket illa om inte personalen agerat 

på ett föredömligt sätt med att utrymma byggnaden) samt en dödsbrand i Gransjö.  Delar 

av personalen har varit nere i Revinge på utbildning i ny släckteknik.  

Vi har rekryterat två nya medarbetare, en säkerhetssamordnare och en brandingenjör 

som börjar sin tjänstgöring under hösten. Vi har även påbörjat planeringen för vårt nya 

uppdrag trygghet och säkerhet för kommunen som kommer att sjösättas vid årsskiftet då 

vi även byter namn till räddnings- och säkerhetsförvaltningen. 
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Ekonomi (mkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Räddningstjänst 17,4 17,4 0,0 -1,3 26,1 26,0 0,1 -1,1

Totalförsvar o Samh skydd 0,5 0,1 0,5 0,3 0,8 0,9 -0,1 -0,2

Förvaltningsgemensamt 2,2 1,6 0,5 0,7 3,2 3,2 0,0 1,5

Summa nettokostnader 20,0 19,1 1,0 -0,4 30,0 30,0 0,0 0,2

Nettoinvesteringar 0,8 0,0 0,8 -0,2 1,2 1,2 0,0 0,9

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 0,1

Årets prognostiserade över-/underskott 0,0

Utgående balans 0,1

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 30,7

 % av ram 0,3%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Period Helår

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer   

Prognos för helåret 

Förvaltningen kommer att klara budgeten och kommer även leverera ett överskott på ca 

0,1 mkr beroende på hur många utbildningar som genomförs för personalen i ny teknik. 

Investeringarna följer budget. 

Utfall för perioden 
Det positiva resultatet för perioden beror på vi har haft två vakanser sen i våras samt att 

personalen inte har genomfört utbildning i ny teknik, vilket kommer att genomföras 

under hösten. 

Framtiden 

Vi kommer att genomföra en organisations översyn eftersom att Luleå bygger ny brand-

station och vi bedömer att samverkan mot Luleå kommer att öka då det gäller bl a Sun-

derby sjukhus eftersom att brandstationen i Gammelstad försvinner då ny brandstation 

tas i bruk. Vi jobbar tillsammans med Luleå i deras organisations översyn för att vara 

delaktiga i vad som kommer att påverka vår verksamhet.  

 

Miljöanpassningen av övningsfältet kommer att färdigställas under 2018.  

Från och med hösten 2017 kommer kommunen att få ett antal nya uppdrag från staten 

gällande krisberedskap med inriktning mot civilt försvar. Detta kommer att medföra 

behov av ökade resurser som idag inte finns. Vi kommer att få ett bidrag från staten för 
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att lösa dessa uppdrag. Förvaltningen kommer att under 2018 behöva resursförstärka 

verksamheten för att möta dessa nya uppdrag. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Förvaltningen följer internkontrollplanen och ser till att försäkringsavtalen på fordonen 

är betalda och rätt konterade samt besiktade enligt vår fordonsplan.
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Arbetsmarknadsförvaltningen 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Kommunens arbetsmarknadsförvaltning har ett samlat ansvar för vuxenutbildnings-, 

integrations- och arbetsmarknadsfrågor som berör kommunens invånare. Förvaltningens 

ansvar inkluderar även det kommunala aktivitetsansvaret och feriearbete för ungdomar.  

Arbetsmarknadsförvaltningen är placerad under kommunstyrelsen. 

 

Måluppfyllelse 

  

En trivsam växande småstad  

Barnvänliga Boden  

Boden en plats för företagsamma  

Integration som tillgång  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

Kontinuerlig verksamhetsutveckling  

Vi arbetar tillsammans  

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 

verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Analys måluppfyllelse 

För målindikatorer som saknar färg har inte uppföljning av målet skett, statistik saknas. 

Samtliga mål är uppfyllda under utvecklingsområdet attraktiv arbetsgivare. Delar av 

målindikatorerna är inte uppfyllda eller delvis uppfyllda. Några av målindikatorerna; 

nystartade sociala företag, andel yrkesinriktad sfi och andel sysselsatta enligt SoL/LSS 

med företagsplacering bedöms inte uppnås under året. För att nå målen krävs ett mer 

långsiktigt arbete. 

Vad avser målindikatorn inom utvecklingsområdet barnvänliga Boden kommer målet 

inte att uppnås. Kommunen har aktivitetsansvar för ungdom 16-19 år som varken varit 

inskrivna vid eller tagit ut fullständigt betyg från gymnasiet.  Arbetet kompliceras av att 

det är svårt att få överblick över alla som berörs av kommunens aktivitetsansvar. Ung-

dom kan vara folkbokförd i kommunen, men befinna sig någon annanstans eller avböja 

kontakt. Det som nu skett är att fler än tidigare har avböjt kontakt. 
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Väsentliga händelser under perioden 

Framtid Boden 

Arbetsmarknads- och utbildningsmässan Framtid Boden, som riktar sig till gymnasie-

ungdomar och arbetssökande, genomfördes i januari för tredje året i rad.  Mässan är 

mycket uppskattad och blir alltmer välbesökt. Utöver samverkanspartnerna Försvaret, 

Arbetsförmedlingen och Företagarna deltog kommunala förvaltningar och ett tjugotal 

företag i syfte att rekrytera framtida medarbetare.  

Jobbsteget och extratjänster 

Arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med Arbetsförmedlingen startat upp ett-

årigt projekt kallat Jobbsteget. Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända. 

Målet är att deltagarna efter avslutat projekt har fått tillsvidareanställning i kommunen 

eller hos annan arbetsgivare, alternativt gått vidare till studier. Projektet har cirka 20 

deltagare varav merparten finns inom utbildningsförvaltningen.   

Under våren har Arbetsförmedlingen sett över och beslutat om nytt regelverk för extra-

tjänster med anledning att regelverket för extratjänster har upplevts svårbegripligt och 

begränsande. Beslutet innebär att det inte längre finns någon begränsning av vilka ar-

betsuppgifter den som har en extratjänst får utföra.  Kommunstyrelsen beslutade i maj 

om fördelning vad gäller mottagande av extratjänster för kommunens förvaltningar samt 

Buab med målet att det ska ha inrättats 90 extratjänster vid årsskiftet.   

Etableringsanalys arbetsintegrerade sociala företag 

Under ledning av Coompanion har en etableringsanalys genomförts med syfte att ta 

fram vilka förutsättningar som finns för att etablera arbetsintegrerande sociala företag i 

Boden. Analysen genomfördes som en workshop med deltagande från arbetsmarknads-

förvaltningen, kommunledningskontoret, arbetsförmedlingen, Företagarna, banksektorn 

och privat intressent.  Vissa svårigheter har hittills funnits vad gäller att hitta idébärare 

för att driva ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF) och tillika köpare av de tjänster 

som skulle kunna produceras inom företaget.   

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Arbetsmarknadsförvaltningen har som en av 16 aktörer gått med i ett nätverk lett av 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att utveckla IOP och andra lokalt anpassa-

de samverkansmodeller. IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap – är en samverkansmo-

dell som tagits fram för samarbete med civilsamhällets organisationer och som kan utgö-

ra alternativ till bidragsgivning och/eller upphandling. Arbete pågår för att upprätta ett 

IOP-avtal med lokal förening kopplat till mottagning av flyktingar som anvisas till Bo-

den för bosättning. De tjänster som avtalet kommer att omfatta är praktiska hjälp som 

den enskilde behöver i direkt anslutning till ankomsten till Boden, exempelvis transpor-

ter till boende och skola och ombesörja att det finns livsmedel på plats i boendet för att 

klara första dagarna. 

Riktlinjer för arbetsmarknadsåtgärder 

Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för kommunens arbetsmarknadsåtgärder. 

Av riktlinjerna framgår att följande prioritetsordning ska gälla; unga under 25 år med 
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försörjningsstöd, nyanlända med rätt till anställningsstöd, arbetssökande 25 år och äldre 

med rätt till försörjningsstöd samt andra arbetssökande med rätt till anställningsstöd från 

Arbetsförmedlingen.  

 
ESF-projektet Öppet Torg 

Förstudie har genomförts under första halvåret i enlighet med de krav som följde av 

beslutet om bidrag via Europeiska socialfonden (ESF) för projekt som riktar sig till ny-

anlända och andra grupper som står långt från arbetsmarknaden. ESF:s godkännande av 

förstudien och genomförandeplan innebär att projektets finansiering för den tvååriga 

genomförandefasen med start i september är klar.  

Erfarenhetsutbyte inom integration och arbetsmarknadsfrågor  

Representanter från Arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med Arbetsförmed-

lingen och kommunens folkhälsostrateg deltagit vid studieresor till Hamburg respektive 

München för att studera erfarenheter och goda exempel vad gäller integrationsarbete och 

arbetsmarknad. Boden var en av många kommuner som deltog i studiebesöken. Jobb-

center i Tyskland är en etablerad myndighet för mottagande av utrikesfödda vilken när-

mast kan jämföras med en samlokalisering av kommunens förvaltning som hanterar 

arbetsmarknadsfrågor och integration, socialtjänsten och arbetsförmedling. Tyska mo-

dellen går ut på ”jobb först” d v s att snabbt komma ut på arbetsmarknaden via praktik 

eller arbete parallellt med språkinlärning.   

Civilsamhället 

Med stöd av det tillfälliga flyktingstödet har drygt 20 projektanordnare fått bidrag för att 

bedriva integrationsfrämjande projekt för asylsökande samt nyanlända med uppehålls-

tillstånd. Flertalet av projekten handlar om att skapa mötesplatser, allaktivitetshus samt 

språkträning och samhällsorientering för nyanlända. Därutöver har det bedrivits integra-

tionsprojekt som innebär deltagande i idrotts- och kulturaktiviteter, ett hälsoprojekt samt 

kurs i orientering mot eget företagande.   

Flyktingmottagandet 

Den minskande flyktingströmmen innebär att Migrationsverket har börjat avveckling av 

asylboenden och har för avsikt att närmaste åren fortsatt successivt minska antalet boen-

deplatser. Under våren har avvecklats tre asylboenden i Boden, totalt 167 boendeplatser. 

Asylboenden som avvecklats fanns i Gunnarsbyn, Brännberg samt i centrala Boden. 

 

1 mars 2016 trädde den så kallade bosättningslagen i kraft (2016:38). Under 

2017 ska Boden ta emot 27 flyktingar för bosättning. Bodens kommun i likhet 

med många andra kommuner med bostadsbrist haft svårt att hitta lägenheter 

till de som anvisats kommunen för bosättning. Vid tidpunkten för delårsrap-

porten finns 15 personer boende på vandrarhem eller camping i avvaktan på 

erbjudande om lägenhet. Flertalet har bott på vandrarhem i mer än ett halvår 

och kan i nuläget inte ges besked om när de kommer erbjudas lägenhet. Under 

hösten kommer ytterligare 8 flyktingar att anvisas Boden för bosättning. 

Representanter för kommunledning, BodenBo, Arbetsmarknadsförvaltningen 

och Fastighetsförvaltningen har bildat bosättningsgrupp där möjliga alternativa 

lösningar för att lösa bostadssituationen för kommunanvisade ses över.  Dialog 
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med Migrationsverket har inletts vad gäller möjligheten att tillgängliggöra 

lägenheter Migrationsverket hyr via BodenBo för asylboende. I det fall asylsö-

kande bor i lägenhet i det ordinarie bostadsbeståndet, får uppehållstillstånd och 

anvisas Boden för bosättning kommer Migrationsverket att från fall för fall se 

över möjligheten att gå ur avtalet med BodenBo för att hyresavtalet ska kunna 

övergå till den nyanlände.  

 

Ekonomi (mkr)
Driftredovisning

Budget Utfall

Ks-Arbetsmarknad Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Förvaltningsövergrip vht 13,7 9,0 4,7 1,2 20,5 18,0 2,5 0,8

Arbete & Sysselsättning 15,8 15,9 -0,1 2,3 23,8 23,4 0,4 3,5

Integration 11,4 8,6 2,8 -0,1 17,0 16,0 1,0 1,0

Lärcentrum/vuxutbildning 9,7 8,2 1,5 1,8 14,6 13,6 1,0 1,4

Summa nettokostnader 50,7 41,7 8,9 5,2 76,0 71,1 4,9 5,6

Nettoinvesteringar 0,4 0,1 0,3 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 2,3

Årets prognostiserade över-/underskott 4,9

Utgående balans 7,2

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 58,2

 % av ram 12,4%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår
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Kommentarer   

Prognos för helåret 

Prognosen för driften visar på ett överskott om 4,9 mkr varav ca 1 mkr avser överskott 

för integrationsprojekt.  Intäkter beräknas bli högre än budgeterat avseende schabloner-

sättning via Migrationsverket samt statsbidrag via Skolverket.  Övrigt som påverkar 

årsprognosen är att det finns budgeterade tjänster  som inte kommer tillsättas/avvecklats 

samt tjänster som  externfinansieras under året. 

Inga avvikelser finns vad avser investeringar.  

Utfall för perioden 

Utfallet för perioden visar på överskott om 8,9 mkr. Överskottet beror på högre intäkter 

än budgeterat samt  budgeterade tjänster som inte tillsatts /avvecklats samt att vissa 

tjänster externfinansierats. Därutöver finns överskott beroende på att igångsättnings-

kostnader och lokalhyra för Jobbcenter utgår först sista kvartalet då enheten flyttar in i 

nya lokaler.   

Framtiden 

Jobbspår 

Förslag på lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen för etablering av nyanlända 

kommer att presenteras innan årsskiftet. Framtagande  av förslag till överenskommelse 

sker utifrån det stödmaterial som regeringens delegation för unga och nyanlända till 

arbete (DUA) har tagit fram, vilket innebär att inrätta lokala jobbspår.  Kommunerna 

kan om så önskas utvidga målgruppen för överenskommelsen gällande jobbspår att om-

fatta fler målgrupper än bara nyanlända. 

Arbete som ska föregå beslut om jobbspår och förslag till lokal överenskommelse inne-

bär bland annat att  kartläggning och analys ska göras av det lokala kompetensförsörj-

ningsbehovet inom privat och offentlig verksamhet, kartläggning av målgruppens sam-

mansättning, organisering samt beskrivning av de (minst tre) lokala spår som modellen 

ska omfatta. 

Jobbcenter 

Arbetsmarknadsförvaltningen nya enhet Jobbcenter kommer under hösten att etablera 

sig i Enter Galleria.  Syftet med att finnas i en centralt belägen lokal där mycket männi-

skor rör sig dagligen är att öka tillgängligheten, stimulera till spontanbesök och ge möj-

lighet till ett mer flexibelt öppethållande, exempelvis vissa kvällar och helger. Jobbcen-

ter kommer inledningsvis att bemannas av bland annat kommunens arbetsmarknadskon-

sulenter, studie- och yrkesvägledare samt personal från Arbetsförmedlingen. Jobbcenter 

ska komplettera Arbetsförmedlingen och tillsammans med dem och andra aktörer hitta 

nya vägar till arbete.  

Uppföljning av internkontrollplan 

Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan omfattar fyra kontrollområden upp-

handling/avtal externfinansierade projekt överstigande 500 tkr, statsbidrag samt attester. 

Internkontroll har för perioden genomförts inom två kontrollområden; upphandling/avtal 
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och attester. Uppföljning av externfinansierade projekt samt statsbidrag görs vid årsskif-

tet.  

Internkontroll visar att  kommunens riktlinje för direktupphandling  inte har följts i ett 

fall. Orsaken är bristande kunskap gällande riktlinjerna. Upphandling av virke för ved-

produktion i daglig verksamhet har upphandlats för 153 tkr. Enligt gällande riktlinje ska 

direktupphandling  konkurrensutsättas om kontraktsvärdet är mellan 100 000 kr – 505 

800 kr. Vid beräkning ska beaktas om det finns ett upprepat behov. Då beräknas värdet 

på 4 års inköp.  Minst tre leverantörer ska tillfrågas.   

 

Vad gäller upphandling finns som tidigare bristande avtalstrohet vid inköp kontorsmate-

rial (39%) och läromedel (48%). Spridning finns på flera leverantörer.  

 

Internkontroll av attester har via stickprov skett inom alla delverksamheter.  I ett fall har 

granskningsattest skett av medarbetare som ej var utsedd granskningssattestant eller 

ersättare.  Det har skett vid ordinarie attestants frånvaro.  

 

Planerade åtgärder är genomgång med förvaltningens chefer beträffande avtal och attest-

rätter. Därutöver är träff inbokad för att planera upphandling av flerårigt avtal av råvara 

för vedproduktion.
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Fastighetsnämnden 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Fastighetsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att på fastighetsnämndens uppdrag 

tillhandahålla kostnads- och drifteffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. 

Förvaltningen ska ge den kommunala verksamheten service i fastighetsfrågor och sam-

ordna kommunens lokalplanering. Förvaltningen ska även om det är nödvändigt hyra 

lokaler externt för kommunens verksamhet.  

Genom god planering ska kommunens anläggningskapital, bestående av fastigheter, 

förvaltas och underhållas så att kapitalet vidmakthålls. 

Förvaltningens ska inom de riktlinjer som fullmäktige har fastställt arrendera ut, hyra ut 

eller annars upplåta fastigheter som tillhör kommunen.  

Måluppfyllelse 

En trivsam växande småstad  

Barnvänliga Boden  

Boden en plats för företagsamma  

Integration som tillgång  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

Vi arbetar tillsammans  

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Analys måluppfyllelse 

Efter genomgång av samtliga målindikatorer och aktiviteter samt andra inte mätbara 

värden under respektive utvecklingsområde har ett generellt problem identifierats. Brist 

på långsiktighet i den planerade verksamheten med lokalbehov och åtföljande om- eller 

nybyggnadsbehov. 

 

Fastighetsnämndens verksamhet behöver utvecklas ytterligare. Både lokalförsörjningen 

och projektplaneringen måste bli mer långsiktig. Ett gott exempel är samarbetet med 

utbildningsnämnden där långsiktiga planer tagits fram. Samarbetet med övriga förvalt-

ningar behöver utvecklas på samma sätt. Idag kommer det hela tiden nya investerings-

projekt som tvingar fastighetsnämnden till omprioritering av resurser. Till det ska också 

läggas en hög andel felavhjälpning som också måste resursplaneras. Verksamheten blir 

för händelsestyrd. För en hållbar fastighetsförvaltning krävs vid varje enskilt byggpro-

jekt, en utredning och projektering i någon form innan entreprenaden kan upphandlas 

och ytterligare tid innan den kan påbörjas. Arbetet med övertagandet och administrativ 

förvaltning av externt inhyrda fastigheter har krävt mer resurser än bedömt. 

 

För att utveckla verksamheten kommer förvaltningen att tillsätta ytterligare resurser för 

projektledning och underhållsplanering. Arbetet med lokalplanering ska utvecklas så att 

våra kunder avsätter både resurser och tid för att delta i projekten och upprätta långsikti-

ga planer och ha god framförhållning i lokalplaneringen. Administrationen mot framför-
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allt socialnämndens externt inhyrda objekt måste utvecklas. Alternativet är att tillsätta 

ytterligare administrativa resurser på fastighetsförvaltningen. 

Energiuppföljningsprogrammet har implementerats, men metoden för hur uppgifterna 

ska presenteras och följas upp behöver utvecklas. 

Det integrationsprojekt som startades under våren och kommer att drivas fram till okto-

ber har varit lyckat och är uppskattat både av deltagarna och våra interna kunder. 

Väsentliga händelser under perioden 

Fastighetsnämnden har under året tagit över administrationen av hyresaviseringen avse-

ende äldre- och gruppboenden från Bodenbo. Ett stort arbete har lagts ned på att få in 

uppgifter i fastighetssystemet och att få aviseringen att fungera. Planen är att arbetsupp-

gifterna successivt ska tas över av socialförvaltningens personal som även får utbildning 

i hyresmodulen. 

På grund av Socialnämndens ökade kostnader för färdigbehandlade patienter har utred-

ning skett med avseende på befintliga lokaler som snabbt skulle kunna byggas om till 

korttidsboenden. Tyvärr har inte några lokaler hittats som uppfyller arbetsmiljölagens 

krav. 

Programarbetet avseende nytt äldreboende har slutförts under våren. Arbetet har tagit 

stor del av teknikenhetens resurser. Detta samt hög personalomsättning har fått till följd 

att en del andra projekt fått skjutas på framtiden. 
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Ekonomi (mkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Nämnd/styrelse 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,1

Fysisk o tekn plan 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

Overhead 7,4 6,5 0,9 2,5 11,1 11,1 0,0 1,5

Förvaltningslokaler -15,0 -23,0 8,0 8,7 -22,5 -24,1 1,5 -1,3

Arbetsomr och lokaler -1,4 -1,4 0,0 0,6 -2,1 -2,5 0,4 0,0

Bostadsverksamhet 0,0 0,2 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nettokostnader -8,8 -17,5 8,7 12,2 -13,2 -15,2 2,0 0,3

Nettoinvesteringar 94,5 42,0 52,5 35,8 141,8 75,7 66,1 24,0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 0,0

Årets prognostiserade över-/underskott 2,0

Utgående balans 2,0

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 5,1

 % av ram 38,9%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

 

Kommentarer 

Prognos för helåret 

Helårsprognosen för driften visar ett överskott med 2 mkr jämfört med budget. Över-

skottet beror till största delen på att kapitalkostnaderna blir lägre på grund av att flera 

projekt flyttats framåt i tiden. Till följd av förseningar vid införandet av fastighetssyste-

met Incit har debiteringen av internhyra för äldre- och gruppboenden inte utförts av fas-

tighetsförvaltningen under första kvartalet. Prognosen för hyresintäkterna har därför 

sänkts med 23 mkr. Motsvarande kostnader för lokalhyror har minskats med samma 

belopp. Nettoeffekten beräknas därför bli oförändrad. 

 

Verksamheten förvaltningslokaler, som innehåller största delen av fastigheterna, kom-

mer enligt prognosen att visa ett överskott på 1,5 mkr beroende på lägre kapitaltjänst-

kostnader. 

 

Årsprognosen för investeringarna visar ett överskott mot budget på 66 mkr. Avvikelsen 

beror på att flera projekt antingen flyttats framåt i tiden eller uteslutits helt. Den totala 

investeringsprognosen uppgår därefter till 76 mkr. 
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Utfall för perioden 

Driftredovisningen visar ett överskott på 9 mkr jämfört med budget. Differensen mellan 

periodens utfall och årsprognosen beror främst på att fastighetsunderhåll samt tillgäng-

lighetsåtgärder inte utförts i samma takt som budgeten under perioden. I likhet med fö-

regående år kommer större delen av dessa kostnader de fem sista månaderna på året. 

Bedömningen är att överskottet kommer att förbrukas till årets slut. 

 

Utfallet för verksamheten förvaltningslokaler är 8 mkr bättre än budget. Detta beror dels 

på lägre kapitaltjänstkostnader och dels på underhållsåtgärder som inte utförts under 

perioden. 

 

Overheadkostnaderna visar ett överskott mot budget på strax under 1 mkr. Detta beror 

dels på lägre personalkostnader och konsultkostnader och dels på arbeten åt andra för-

valtningar som inte är färdigställda och därför inte har fakturerats. 

 

Investeringsredovisningen för perioden visar ett överskott gentemot budget med 42 mkr. 

Anledningen till överskottet beror på osäkerhet från andra förvaltningar angående inne-

håll och utförande av investeringarna. Detta leder till förseningar av projektering och 

därmed även starten av projekten. Även fastighetsnämndens egna reinvesteringar har 

försenats på grund av lägre personalresurser på teknikenheten under perioden. En kon-

sekvens av komponentredovisningen är att fler projekt har tillkommit och investerings-

volymen har ökat. På grund av dessa anledningar har årsprognosen skrivits ned. 

Framtiden 

När utbildningsnämndens skolutredning blir klar kommer en stor del av investerings-

budgeten riktas mot åtgärder inom detta område. Skolor och förskolor i Sävast, Bodens 

snabbast växande område kommer troligtvis att prioriteras. 

 

Under de kommande åren kommer förvaltningen att ha relativt stora pensionsavgångar. 

Planering av kompetensförsörjning på nyckelbefattningar måste påbörjas i god tid. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Köptrohet mot ramavtal avseende arbetskläder och värme- och sanitetsarbeten har följts 

upp vid två tillfällen. Andelen inköp i kronor hos leverantören med ramavtal har jäm-

förts med totala inköpen för varugruppen. Resultatet vid senaste mätningen blev 99 % 

för arbetskläder och 100 % för värme- och sanitetsarbeten. 

 

Kontroll av attester på driftenhetens leverantörsfakturor har utförts varje månad. Var 

50:e faktura har granskats. Antal fel har sammanställts och presenterats på lednings-

gruppsmöten och andra interna möten. I samband med detta har personalen informerats 

om regler för gransknings- och beslutsattester. Antalet fel har därefter minskat från 55 % 

i januari till 14 % i augusti. En viss försämring har tyvärr skett sedan maj månad då inga 

fel fanns i stickproven. 

 

Ett nytt ekonomisystem kommer att tas i bruk under 2018 med bättre möjligheter att 

styra attestflödena så att det blir lättare att göra rätt. 

Inga externfinansierade projekt har förekommit under perioden och inga stadsbidrag har 

rekvirerats. 
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Utbildningsnämnden 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av hög kvalité i 

en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och främjar ett livslångt läran-

de, där dialog och delaktighet är en väg till utveckling och hög måluppfyllelse. I Bodens 

skolor ska alla barn och ungdomar, i den vardagliga undervisningen, få lärande, fram-

tidstro och verktyg att påverka och forma sin egen och ortens framtid. Skolan i Boden 

ska förbereda barn och elever så att de har goda kunskaper och kompetenser för att möta 

framtidens krav. Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är områden som ska 

prioriteras och utvecklas i alla verksamheter. 

 

Måluppfyllelse 

En trivsam växande småstad  

Barnvänliga Boden  

Boden en plats för företagsamma  

Integration som tillgång  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

Kontinuerlig verksamhetsutveckling  

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 

verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Analys måluppfyllelse 

Elevenkäten visar att andelen trygga elever fortsätter att öka, dock nås inte nämndens 

mål om att alla elever ska känna trygghet i skolan. Flera utav skolorna i Boden har infört 

trygghetsteam, teamen är en stödjande verksamhet till den lokala elevhälsan och arbetar 

med frågor rörande kränkande behandling, trakasserier och mobbning. Trygghetsteamets 

roll är bland annat att stötta pedagoger i deras dagliga arbete med att reda ut konflikter, 

kränkningar etc. Skolorna jobbar ofta med olika teamen t.ex. hur en bra kompis ska vara 

och vad kan man göra för aktiviteter på rasterna som gynnar en god gruppgemenskap. 

Viktigt är att eleverna känner tilltro till att personalen på skolan tar tag i händelser som 

skapar oro och otrygghet. Alla skolor har en likabehandlingsplan. Skolans personal ar-

betar tillsammans med eleverna fram en ny plan i början av varje läsår. Aktiviteterna i 

tidigare års plan utvärderas och följs upp innan ny plan upprättas.  I utvärderingen av 

planen genomförs SWOT-analys, trygghetsvandringar, enkäter, grupp- och individinter-

vjuer. Skolorna behöver vidta ytterligare åtgärder så att alla elever upplever trygghet i 

skolan.  

 

Andelen elever som är behöriga till yrkesprogrammen har tyvärr minskat från föregåen-

de år och når inte uppsatta mål. Elevernas resultat behöver analyseras vidare men ut-

bildningsförvaltningen kan redan nu konstatera att elevhälsan har en viktig uppgift att 

förebygga inlärningssvårigheter när verksamheten möter svårigheter att tillgodose ele-

vens lärande och utveckling. Inte minst beroende på att bristen på specialpedagoger nu 

påverkar skolornas möjlighet att rekrytera och flera tjänster står idag tomma. Skolan 
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behöver se över hur elevhälsoarbetet organiseras lokalt efter rådande förutsättningar 

samt utveckla en bredare pedagogisk repertoar för att kunna möta alla elever. Elevhälsan 

med sin samlade kompetens ska vara ett stöd för förskolan och skolan i detta arbete.  

Språk-, läs- och skrivutvecklare är en nystartad utbildningsinsats som arrangeras av 

Skolverket. Förskolans representant påbörjar utbildningen under ht-17. 

 

Andelen obehöriga lärare i förskolan och skolan ökar i allt högre grad. Trots stora insat-

ser för att attrahera, rekrytera och behålla lärare så räcker inte det till för att andelen 

lärare som är behöriga ska öka, tvärtom. Läget i omvärlden innebär att förskolan och 

skolan kommer att sakna ca 1 500 behörig personal i Norrbotten inom sju år. Det blir en 

allt större dragkamp mellan arbetsgivare om medarbetarna. Utbildningsförvaltningens 

sjuktal har förändrats över tid; 2013: 4,17%, 2014: 3,03 %, 2015: 3,25, 2016: 5,7% och 

2017: 4,71 %. Trots analys på såväl förvaltnings- som enhetsnivå finner förvaltningen 

ingen förklaring till den tydliga ökning av sjuktal som skedde mellan 2015 och 2016. 

Som tidigare uppgivits har förvaltningen utarbetat en tydlig struktur i arbetsmiljöfrågor-

na, i syfte att skapa goda förutsättningar för att arbetsmiljöarbetet ska vara långsiktigt 

och hanterbart. Förvaltningen arbetar även för att förbättra första linjechefers förutsätt-

ningar, både genom att erbjuda ett omfattande chefsintroduktionsprogram och genom att 

minska det totala antalet underställda medarbetare per chef. Chefer som har ett rimligt 

antal underställda medarbetare har bättre förutsättningar att arbeta förbyggande vilket 

bidrar till att sänka sjuktalen. 

 

Väsentliga händelser under perioden 

Under våren 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om förskolans utveckling i kom-

munen fram till 2025. Beslutet fastställer planområden för att bättre tillgodose närhet till 

förskola för medborgarna, ge bättre förutsättningar för funktionella barngrupper, utveck-

la integration och mångfald och förbättra planering i verksamheten. Verkställande av 

detta beslut har påbörjats bland annat genom en utbyggnad till 6 avdelningar på Björk-

dungens förskola.  

 

Kostavdelningen har infört nya rutiner för att arbeta med mer säsonganpassade sallads-

bord i skolorna.  Upphandling av livsmedel för kommande period är till övervägande del 

klart, resultatet är en större andel ekologiska livsmedel till högre kostnader. 

 

Ett arbete tillsammans med Luleå kommun, Norrbottenskommuner och LTU har inletts 

för att samarbeta i kompetensförsörjningsfrågan. Det gemensamma målet är att genom-

föra en uppdragsutbildning för nya i läraryrket. Skolverket meddelade under våren att de 

har för avsikt att starta upp denna utbildning under hösten 2018.  

 

För att underlätta det pedagogiska arbetet har personal och elever flyttas över till Micro-

softs molntjänster. Utöver detta har en ny skolportal upprättats för samtliga enheter i 

utbildningsförvaltningen. Införandet innebär att verksamheten får avsevärt förbättrade 

informations- och kommunikationskanaler, dessutom är allt material åtkomligt oavsett 

tid och plats. 

 

Två överenskommelser gällande ansvarsfördelning mellan Bodens kommun och Region 

Norrbotten har slutits. Den ena gäller vaccination, vilket medför ett ökat kostnadsansvar 

för kommunen då kommunen övertar ansvaret från regionen att uppvaccinera de barn 

och ungdomar som ej tidigare fått vaccination enligt det nationella vaccinationspro-

grammet. Den andra överenskommelsen gäller ansvarsfördelning vid misstanke om 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ansvaret för utredning är förtydligat och ligger 
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på regionen. Skolan har ansvaret att bistå med en pedagogisk kartläggning. Elevhälsans 

roll är att bistå skolan i arbetet att undanröja hinder för elevens lärande. 

 

Ekonomi (mkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Nämndsverksamhet 1,1 1,1 0,0 0,2 1,6 1,6 0,0 0,7

Kulturskola 5,2 5,1 0,1 0,1 7,7 7,5 0,2 0,2

Förskola 87,6 82,5 5,1 4,0 131,4 128,2 3,2 5,1

Pedagogisk omsorg 4,7 3,7 1,0 0,7 7,0 6,0 1,0 0,8

Fritidshem 18,8 17,1 1,7 3,5 28,2 25,9 2,3 2,3

Ledn för och grundskola 11,2 11,1 0,1 -0,4 16,8 17,0 -0,2 -0,8

Förskoleklass 11,0 9,8 1,2 1,1 16,5 15,3 1,2 1,0

Grundskola 153,3 152,3 1,0 1,6 230,0 231,8 -1,8 2,0

Grundsärskola 6,6 5,9 0,7 1,9 9,8 9,2 0,6 4,4

Gymnasieskola 72,0 76,9 -4,9 -3,5 108,1 114,0 -5,9 -6,5

Gymnasiesärskola 3,3 3,9 -0,6 0,1 4,9 5,6 -0,6 0,5

Ledn/admin gymnasie 3,0 3,4 -0,4 -0,2 4,7 4,6 0,2 -0,4

Ledn och admin 29,1 29,8 -0,7 -3,7 43,6 43,6 0,0 -5,2

Flykting mottagande 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostenheten 0,0 0,3 -0,3 0,3 0,0 1,0 -1,0 0,0

Summa nettokostnader 406,9 402,9 4,0 6,0 610,3 611,2 -0,9 4,1

Nettoinvesteringar 8,7 2,9 5,8 3,6 13,1 13,1 0,0 1,6

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans -8,6

Årets prognostiserade över-/underskott -0,9

Utgående balans -9,5

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 595,3

 % av ram %

ÖUF max +/- 4 % av ram -23,8

-14,3

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer   

Periodens resultat visar ett positivt resultat jämfört med budget med 4,0 mkr. Prognosen 

för helåret 2017 visar på ett negativt resultat med -0,9 mkr. Det är en förbättring från 

föregående prognos med 0,3 mkr. För- och grundskola visar för samtliga verksamheter 

totalt på en positiv budgetavvikelse med 6,3 mkr vilket är en förbättring med 0,8 mkr 

från föregående prognos. Inom för- och grundskola beror det positiva resultatet på ökade 

statsbidrag samt högre asylintäkter än prognostiserat.  

 

En viss del beror också på att det är ett väldigt dåligt rekryteringsläge för att få tag på 

behöriga pedagoger. Det anställs outbildad personal vilket innebär lägre personalkostna-
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der. Inom gymnasieskolan, totalt för samtliga verksamheter, är det en förbättring mot 

tidigare prognos med 0,9 mkr.  

 

Det förbättrade resultatet inom gymnasieskolan beror på högre intäkter för asylelever än 

förväntat. Gymnasieskolan har totalt för samtliga verksamheter ett negativt resultat med 

-6,7 mkr. Det stora underskottet inom gymnasieskolan beror på den programstruktur 

som är inom gymnasieskolan som innebär högre personalkostnader. De höga kostnader-

na beror dels på att gruppstorlekarna inom yrkesprogrammen blivit mindre beroende på 

färre elevantal, vilket i sin tur innebär en högre lärartäthet. Till exempel inom fordons- 

och transportprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet där undervisningen till 

största del bygger på en till en undervisning inom yrkeskurserna. Inom fordonspro-

grammet kan förvaltningen skönja en viss förbättring av kostnadsläget för höstterminen 

som innebär minskade programkostnader.  

 

Elever som går på yrkesprogram har enligt skollagen rätt till att läsa in högskolebehö-

righet vilket innebär att kommunen är skyldig att anordna individuella val med 300 po-

äng utöver de 2500 poäng som eleven läser för en gymnasieexamen. Detta är kostnads-

drivande men lärarnas specifika kompetenser behövs för att kunna ge eleverna den un-

dervisningen de har rätt till.  

 

Matkostnaderna för det nya upphandlade livsmedelsavtalet och inköp av större andel 

ekologiska livsmedel innebär en kostnadsökning med -1 miljon kronor. IT-kostnaderna 

har ett underskott med -0,8 mkr. Det beror på att vi leasar fler datorer än tidigare. Övriga 

verksamheter inom förvaltningen har ett positivt resultat med 1,3 mkr. 

Framtiden 

Utbildningsnämnden ser fyra huvudsakliga områden som påverkar verksamheten, nu 

och under perioden fram till år 2025. Något som är och kommer att bli en allt större 

utmaning, är svårigheter att klara av att attrahera och rekrytera behöriga lärare. En andra 

utmaning som framförallt är en möjlighet, är att hantera digitaliseringen av verksamhe-

ten. Ett tredje område är nyanländas lärande, att elever med annan språkbakgrund lyckas 

i skolan. Det fjärde är att stärka det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet, ett 

hälsofrämjande skolutvecklingsarbete måste prioriteras.  

 

En betydande förutsättning för att bedriva verksamhet är att nyttja och ha tillräckliga 

ekonomiska resurser. En utmaning nu och framåt är att på bästa sätt förhålla sig till och 

hantera den enorma mängd stadsbidrag som ges till skolhuvudmännen. Statsbidragen 

tenderar till att bli en indirekt styrning av verksamheten från staten sida. Det är svårt att 

ha full egen rådighet över planering och användande av de ekonomiska resurser som ges 

från statens sida. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Andelen ekologiska livsmedel har ökat under perioden januari-augusti 2017 enligt ned-

an: 

april 20,5%, juni 21,9 % och augusti 22,5 %. Kostnaderna för ekologiska livsmedel har 

ökat med 91% om man jämför perioden jan-aug 2016 med samma period 2017. Kostnad 

jan-aug 2016 759 980 kr och kostnad jan-aug 2017 1 451 516 kr.  

 

Andelen inköp av livsmedel utanför avtal för perioden jan-aug 2017 uppgår till 10,2 %. 

Det är endast en marginell ökning med 0,4 % i jämförelse med samma period för 2016. I 

kronor handlar det om en ökad kostnad med 207 929 kr i jämförelse med 2016.  
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Statsbidragsansökningarna görs via Skolverkets rutin/egna sida ”Mina Sidor”. Systemet 

redovisar vilka statsbidrag som är aktuella att söka, samtliga inlämnade statsbidrags-

ansökningar, samtliga beslut respektive beviljade bidrag från Skolverket m.m. På detta 

sätt erhålls kontroll på alla statsbidragsansökningar.
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Socialnämnden 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda och familjer 

som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. 

Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, exempelvis ambitionsnivån för LSS-

verksamheten om goda levnadsvillkor. 

 

Måluppfyllelse 

 

Barnvänliga Boden  

Integration som tillgång  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

Kontinuerlig verksamhetsutveckling  

Trygg och säker vård och omsorg  

Vi arbetar tillsammans  

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 

verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Analys måluppfyllelse 

Uppföljningen av måluppfyllelse efter augusti månad pekar mot att socialnämnden 

kommer att kunna nå flertalet av målen inom kommunens utvecklingsområden. 

Två utvecklingsområden kräver dock särskilt fokus; 

 Trygg och säker vård och omsorg 

Under 2016 visade undersökningar att andelen brukare inom både äldreboende och hem-

tjänst som känner sig trygga, minskade och målen uppnåddes inte. Under 2017 har där-

för frågan om känslan av trygghet inkluderats som en stående punkt vid alla brukarråd.  

 En kommun med långsiktigt stabil ekonomi.  

Socialnämnden fortsätter att arbeta efter modellen med handlingsplan för budget i ba-

lans i likhet med tidigare avslutat uppdrag från kommunfullmäktige 

 

Väsentliga händelser under perioden 

Konkurrensen om utbildad arbetskraft kommer innebära stora krav på arbetsgivarna att 

erbjuda attraktivt, utvecklande och hälsofrämjande arbetsliv. Sommaren 2017 har be-

kräftat ökade problem att rekrytera personal inom vård och omsorg. 
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Kompetensutveckling och karriärvägar kan locka fler sökande till omvårdnadsutbild-

ningar och innebära större förutsättningar för de studerande att stanna kvar i Bodens 

kommun. Under 2016 gjordes lokal överenskommelse avseende betald utbildning till 

sjuksköterskor,  socionomer samt specialistutbildning för sjuksköterskor. Intresset har 

ökat under 2017. Särskilt gäller det socionomutbildning. Validering till undersköterska 

har startats efter sommaren. 

 

Inom socialförvaltningen finns ett integrationsuppdrag att arbeta fram plan för introduk-

tion och fadderskap avseende medarbetare med svenska som andraspråk. Tjugosju med-

arbetare har genomgått språkombudsutbildning via lärcentrum och kommer även att 

fungera som fadder. 

 

Kommunens hemtjänstgrupper samt hemsjukvården har flyttat in i nya lokaler vid f.d. 

Sandenskolan. 

På grund av ett fortsatt ökat tryck av utskrivningsklara patienter från sjukhuset som inte 

kan beredas plats i korttidsverksamheten har kommunens betalningsansvar ökat kraftigt.  

I nuläget beläggs ca 85% av korttidsplatserna av brukare som har beslut om äldreboen-

de. I tillägg har antalet personer som är i behov av äldreboende ökat kraftigt.  

I syfte att möta den ökade efterfrågan på boendeplatser har arbete påbörjats för att kunna 

ta ytterligare platser i anspråk. Programarbete pågår för att kunna anpassa f d lungklini-

ken vid Garnisområdet. 

Upphandlingen av nytt äldreboende med placering vid Björknäsområdet är inne i sin 

slutfas. Förvaltningen har deltagit aktivt med ett flertal representanter. 

Arbetet med att implementera nyckelfri hemtjänst pågår med syfte att minska kringtiden 

och kvalitetssäkra nyckelhanteringen. 

Upphandlingen av arbetskläder till samtlig personal i vårdnära arbete har slutförts och 

implementering pågår. 

Inom verksamheten för mottagande av ensamkommande barn har nytt stödboende upp-

handlats för de ungdomar som i större utsträckning kan hantera ”eget” boende. Från och 

med 1 juli gäller ett nytt statligt ersättningssystem  med kraftigt sänkta ersättningsnivåer. 

 

Kommunrevisionen har under våren granskat myndighetsutövningen inom biståndsen-

heten. Resultatet av granskningen visar på ändamålsenlig och rättsäker handläggning. 

 

Öppnandet av ny servicebostad i före detta Fagerbacken har fortfarande inte öppnats 

fullt ut på grund av förseningar i nödvändiga renoveringar i fastigheten. Detta medför en 

risk för vite gällande icke verkställda beslut. Arbete med projektering av nybyggnad av 

gruppbostad pågår i samverkan med personal och brukare. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med prejudicerande utslag som innebär att 

kommuner har rätt att ersätta utförare inom personlig assistans (LSS) med faktiska kost-

nader istället för med schablonbelopp enligt SFB. 

 

Ett trendbrott har skett med ökat antal sökande till särskilt boende inom LSS samt att 

fler personer får avslag från försäkringskassan för personlig assistans med effekt att 

behoven behöver tillgodoses genom särskilt boende.  
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Ekonomi (mkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Förvaltningsövergripande 25,3 32,6 -7,3 4,5 37,2 52,8 -15,6 -1,6

Äldreboenden 142,2 144,1 -1,9 -0,9 212,4 213,9 -1,5 -1,2

Hemtjänst 75,8 75,5 0,3 1,8 113,8 110,1 3,7 5,2

Hälso- och Sjukvård 40,6 41,7 -1,1 0,2 60,8 63,2 -2,4 -1,4

Boende och Stöd 110,9 107,7 3,2 -0,4 165,9 165,2 0,7 -0,1

Individ- och Familjeomsorg 71,0 53,7 17,4 20,2 106,8 94,8 12,0 11,7

Biståndsenheten 10,6 9,3 1,3 0,6 15,8 15,8 0,0 0,0

Summa nettokostnader 476,4 464,5 11,9 25,9 712,8 715,9 -3,1 12,5

Nettoinvesteringar 8,0 2,8 5,2 5,8 12,0 9,6 2,4 5,9

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 22,3

Årets prognostiserade över-/underskott -3,1

Utgående balans 19,1

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 706,4

 % av ram 2,7%

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer   

Prognos för helåret 

Helårsprognosen för socialnämnden pekar på en nettokostnad uppgående till 715,9 mkr. 

Detta innebär ett underskott jämfört med budget på -3,1 mkr. Detta är en kraftig förbätt-

ring jämfört med tidigare prognoser. Den primära orsaken till förbättringen är förändra-

de förutsättningar avseende de statliga ersättningarna för mottagande av ensamkom-

mande barn. 

 

Överskott prognostiseras för hemtjänst, boende och stöd samt för individ- och familje-

omsorgen. 

Underskott prognostiseras för förvaltningsövergripande verksamhet, äldreboenden samt 

hälso- och sjukvård. Biståndsenheten prognostiserar en budget i balans. 

 

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiserar ett underskott på -15,6 mkr. Or-

saken till det prognostiserade underskottet är att betalningsansvaret för utskrivningsklara 

patienter från slutenvården är beräknat till 15,3 mkr. Det är en försämring jämfört med 

tidigare prognoser. Antalet utskrivningsklara patienter har fortsatt att vara på en hög 

nivå under sommarperioden samtidigt som den planerad öppningen av fler korttidsplat-

ser har förskjutits i tid. Den tilläggsbudget på 7,5 mkr som erhölls för öppnandet av 



Verksamhetsberättelse – Socialnämnden 

71 

 

korttidsplatser kommer därför endast att nyttjas till en mindre del för pågående pro-

gramarbete. Även nämndens rambrist avseende utökningen av 14 äldreboendeplatser 

samt 7 serviceboendeplatser som beslutades under 2016, budgeteras inom förvaltnings-

övergripande verksamhet med -10,7 mkr. 

 

Äldreboende prognostiserar ett underskott på -1,5 mkr. Orsaken till underskottet beror 

på höga kostnader för sommarperioden. Bristen på vikarier har påverkat kostnaderna 

negativt med bland annat ökat övertidsuttag. 

 

Hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott på -2,4 mkr. Underskottet beror på 

höga kostnader för sommarperioden samt ökade kostnader för delegerad hälso- och 

sjukvård. 

 

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott på 12,0 mkr. Verksamheten för 

mottagande av ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar ett överskott på 9,8 

mkr. Överskottet beror på ca 6 mkr i intäkter som egentligen härrör till år 2016 samt ett 

överskott för 2017 på ca 3,8 mkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser. 

Orsaken är att migrationsverket har meddelat att placeringar enligt socialtjänstlagen 

kommer kunna återsökas med faktiska kostnader inte enbart med schablonbelopp enligt 

tidigare information. Överskott prognostiseras även avseende placeringskostnader för 

vuxna med 2,3 mkr. 

 

Hemtjänst prognostiserar ett överskott på 3,6 mkr. Överskottet hålls nere beroende på 

dyra kostnader för sommarperioden samt flytten till gemensamma lokaler vid f.d. San-

denskolan. Beviljad tid för hemtjänstinsatser kvarstår dock på en lägre nivå än förväntat. 

 

Boende och stöd prognostiserar med ett överskott på 0,7 mkr. Överskottet beror på åter-

betalningar av ersättningar inom personlig assistans. Överskottet reduceras dock av att 

fler personer beviljats insats i form av boende. I något fall på grund av förändrade beslut 

hos försäkringskassan.  

 

Biståndsenheten prognostiserar en budget i balans. 

 

 

Utfall för perioden 

 
Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 464,5 mkr. Detta motsvarar ett 

överskott jämfört med budget på 11,9 mkr. 

 

Överskott redovisas för individ och familjeomsorg, boende och stöd,  biståndsenheten 

samt för hemtjänst. Underskott redovisas för Förvaltningsövergripande verksamhet, 

äldreboende samt hälso- och sjukvård. 

 

Individ och familjeomsorgen redovisar ett utfall jämfört med budget på 17,4 mkr. Verk-

samheten för ensamkommande barn redovisar ett utfall på 15,1 mkr. Det positiva utfallet 

beror dels på intäkter som härrör till 2016 samt på ett positivt utfall avseende statliga 

ersättningar enligt de ersättningsnivåer som gällde fram till och med halvårsskiftet 2017.  

Verksamheten för vård av vuxna med missbruk redovisar ett överskott med 1,3 mkr. 

Överskott redovisas även för ekonomiskt bistånd med 0,8 mkr. 

 

Överskott jämfört med budget redovisas för hemtjänst med 0,3 mkr. Volymen av bevil-

jade hemtjänstinsatser ligger dock kvar på en nivå lägre än beräknat. Höga kostnader för 
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sommarperioden samt kostnader i samband med flytten till lokaler vid sanden håller 

dock nere utfallet för perioden. 

 

Boende och stöd redovisar ett utfall på 3,2 mkr. Det positiva utfallet beror i huvudsak på 

lägre kostnader för externa utförare inom personlig assistans. 

 

Underskott för perioden  redovisas för förvaltningsövergripande med -7,3 mkr. Under-

skottet beror dels på betalningsansvar gentemot Region Norrbotten samt att nämndens 

rambrist är budgeterad inom förvaltningsövergripande verksamheter. 

 

Äldreboende redovisar underskott för perioden med -1,9 mkr. Orsaken är höga kostna-

der för sommarperioden. Samma sak gäller för hälso- och sjukvård som redovisar ett 

underskott med -1,1 mkr. 

I syfte att motverka framtida underskott i verksamheten har socialnämnden beslutat att 

fortsätta arbetet med handlingsplan för budget i balans.  

Framtiden 

Behovet av särskilt boende har ökat den senast tiden vilket inneburit en belastning på 

socialnämndens ekonomi. Den demografiska utvecklingen med fler medborgare i en 

ålder där behoven på insatser inom äldreomsorg och hemsjukvård kommer att fortsätta 

och accentueras. Den viktigaste frågan som därför behöver ytterligare belysning är ut-

formning och innehåll i framtidens äldreomsorg med betoning på långsiktig hållbarhet, 

både av ekonomiska och men framförallt kvalitetsmässiga aspekter. 

Uppföljning av internkontrollplan 

Kommungemensamt kontrollområde 2017 är: 

 upphandling/avtal, driftprojekt överstigande 0,5 mkr,  attestering, följsamhet till 

regler, Statsbidrag  

Utöver upphandling/avtal, driftprojekt,  har socialnämnden beslutat om ytterligare kon-

trollområden;  

 försörjningsstöd, dokumentation (endast 1 gång under året), hälso- och sjukvård 

– läkemedelsrutiner, bemanningsplanering och schemaläggning, arbetsmil-

jö/riskbedömningar, loggkontroller i IT miljö samt följsamhet till rutiner. 

Första avrapportering till socialnämnden gjordes i maj månad. Inga väsentliga avvikel-

ser kunde påvisas. Nästa rapportering till socialnämnden kommer ske i oktober.
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Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Verksamhetsidé 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) strävar efter att tillhandahålla verksamhe-

ter och anläggningar av hög kvalitet till nytta för alla kommunmedborgare och besökare. 

Måluppfyllelse 

En trivsam växande småstad  
Barnvänliga Boden  
Boden en plats för företagsamma  

Integration som tillgång  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

Kontinuerlig verksamhetsutveckling  

Trygg och säker vård och omsorg  

Vi arbetar tillsammans  

Vi lyfter fram värdet av offentligt finansierad 

verksamhet 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Analys måluppfyllelse 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (KFU) bedöms uppfylla majoriteten av utveck-

lingsområdena.   

 

Inom utvecklingsområdena ”En trivsam växande småstad” och ”Barnvänliga Boden” 

bedrivs arbetet mot en av nämndens huvudsakliga målgrupper; barn och ungdomar. 

Arbetet består av att skapa ett rikt aktivitetsutbud inom idrott och kultur samt att skapa 

förutsättningar för ett rikt föreningsliv som kan erbjuda målgruppen ett mångfacetterat 

aktivitetsutbud. Bedömningen är att det finns ett rikt aktivitetsutbud inom kultur och 

fritid i Boden. Bedömningen baserar sig på bland annat på målindikatorn antalet inrap-

porterade deltagartillfällen i det lokala aktivitetsstödet. 

 

KFU har även bidragit till aktivitetsutbudet genom egna arrangemang så som kulturnatta 

och sportlovsveckan. Inom utvecklingsområdet ”En trivsam växande småstad” ingår 

även drogförebyggande arbete bland ungdomar. Det pågår ett löpande arbete på ung-

domsgårdarna. Kampanjer och särskilda insatser har genomförts i samband med val-

borgsmässoafton och skolavslutningen där det finns en förhöjd risk att ungdomar prövar 

alkohol och droger. De framtida utmaningar som konstaterats tidigare inom utveck-

lingsområdena kvarstår.  Det vill säga att kunna erbjuda anläggningar och aktiviteter 

inom intresseområden som idag ligger utanför det traditionella föreningslivet så som 

parkour, e-sport och skateboard. Framtida utmaningar finns också inom anläggningsbe-

ståndet, vilken är en viktig förutsättning för arbetet inom utvecklingsområdena. Flera 

anläggningar är gamla och står inför omfattande renoveringsbehov. 
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Inom utvecklingsområdet ”Här talar vi med medborgarna, inte till dem” arbetar KFU 

löpande med dialogmöten med föreningarna i Boden. För att förbättra dialogen med 

föreningarna kommer dialogmötenas inriktning läggas om från att vara informationsträf-

far till att vara workshops där föreningarna förväntas ha ett mer aktivt deltagande. Syftet 

är att föreningarna ska få en bättre inblick i hur KFU fördelar föreningsstöden och även 

en möjlighet att påverka regelverkets utformning. Det finns även förbättringspotential i 

föreningarnas kunskaper om vilka andra finansiärer som finns. Att uppmuntra och bistå 

föreningarna att söka finansiering från exempelvis länsstyrelsen för att genomföra pro-

jekt inom kultur och fritid kan skapa positiva synergieffekter för aktivitetsutbudet i Bo-

den. Bedömningen är att kontakten och dialogen med föreningslivet fungerar bra och att 

bibehålla ett gott samarbete med föreningslivet är en viktig framgångsfaktor för KFU.  

 

Inom utvecklingsområdet ”Kontinuerlig verksamhetsutveckling” arbetar KFU aktivt 

med att utveckla och effektivisera verksamheten och flertalet representanter från för-

valtningen har under året genomgått utbildning i BodenRaketen. Under perioden har 

nämnden fastställt riktlinjer för förbättringsarbetet i syfte att få ett mer stringent arbets-

sätt och tydligare uppföljning och styrning. 

 

Det utvecklingsområde som inte bedöms vara uppfyllt är ”En kommun med långsiktig 

och stabil ekonomi”.  Nämnden står inför flera framtida kostnadsökningar under kom-

mande planperiod. Kostnadsökningarna kan främst härledas till ett investeringsbehov på 

de anläggningar som nämnden ansvarar för. I nuläget finns ingen finansiering för kapi-

taltjänstkostnader  kopplat till nyinvesteringar.  

Väsentliga händelser under perioden 

 Hyresavtalet med entreprenören som drivit restaurangen på Nordpoolen har un-

der perioden sagts upp. Detta resulterade i att förvaltningen beslutade att med 

egen personal driva kaféet på Nordpoolen. 

 Investering i VR-teknik (virtual reality) på försvarsmuseet. 
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Ekonomi (mkr) 

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Nämnds- & styrelseverksamhet 0,5 0,3 0,2 0,0 0,8 0,8 0,0 -0,0

Allmän fritidsverksmhet 5,1 4,7 0,4 0,0 6,1 5,9 0,3 0,2

Stöd till studieorganisationer 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0

Allmänn kulturverksamhet 8,5 8,0 0,5 0,5 11,9 11,4 0,5 0,8

Bibliotek 7,5 7,3 0,2 -0,1 11,2 11,2 0,0 0,0

Gem kulturverksamheten 0,4 0,5 -0,1 0,0 0,6 0,8 -0,2 -0,1

Idrotts- och fritidsanläggningar 25,1 26,3 -1,2 -0,6 37,7 38,5 -0,8 -0,7

Fritidsgårdar 3,7 3,9 -0,2 -0,1 5,7 5,7 0,0 0,1

Gem fritidsberksamheten 0,6 0,6 0,0 -0,0 0,8 0,8 0,0 -0,1

Gemensamt KFU 3,6 3,5 0,1 -0,5 5,3 5,0 0,3 -0,3

Summa nettokostnader 55,8 55,9 -0,1 -0,7 81,0 80,8 0,2 0,0

Nettoinvesteringar 2,3 0,9 1,4 1,2 3,4 3,4 0,0 1,5

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans -3,1

Årets prognostiserade över-/underskott 0,2

Utgående balans -2,9

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 76,0

 % av ram -3,8%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer   

Prognos för helåret 

Den prognostiserade nettokostnaden uppgår till 80,8 mkr vilket är en positiv budgetav-

vikelse med 0,2 mkr. Idrotts- & fritidsanläggningar beräknas få ett bättre utfall under 

hösten än i perioden med anledning av uteblivna hyreshöjningar.  

Utfall för perioden 

Periodens nettokostnad uppgår till 55,9 mkr vilket är en negativ budgetavvikelse med  

-0,1 mkr. Det har varit hög beläggning på Nordpoolen under sommaren. Förhoppningen 

är att besöksantalet ska bli högre i år än föregående år. Trots detta har kostnaderna varit 

högre med anledning av uppstart av caféverksamhet i egen regi. Allmän fritidsverksam-

het uppvisar ett överskott med 0,4 mkr på grund av uteblivna ansökningar av hyresbid-

rag.  

Framtiden 

Framtida utmaningar för KFU kan kopplas till de stora behov av upprustning som finns 

av samtliga anläggningar som förvaltningen har till sitt förfogande. Detta kan leda till 

konsekvenser för förvaltningens verksamhet till följd av att anläggningar under perioder 

kan komma att stängas.  
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En annan utmaning för förvaltningen är placeringen av ungdomens hus och vad ungdo-

mens hus ska innehålla.  

 

Uppföljning av internkontrollplan 

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har fyra kontrollområden i sin internkontrollplan: 

 Upphandling/avtal 

 Externfinansierade projekt med budget överstigande 500 tkr 

 Uppföljning stadsbidrag 

 Attest 

De avvikelser som identifierats i kontrollmomenten som genomförts kan härledas till 

kontrollområdena externfinansierade projekt med budget överstigande 500 tkr och upp-

följning stadsbidrag. Avvikelserna som identifierats innefattar bristande rutiner kring 

upprättande av projektplan och internredovisning för att underlätta återrapportering till 

finansiären.  

Inom de övriga kontrollområdena har inga avvikelser påträffats.
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Miljö- och byggnämnden 

Verksamhetsidé och uppdrag 

Miljö- och byggnämnden är kommunens tillsynsmyndighet inom plan-, bygg-, miljö- 

samt alkohollagens områden. Nämnden ansvarar för bygglov och energirådgivning. 

Därutöver ansvarar miljö- och byggnämnden för att hantera vissa detaljplaner. 

Kommunens miljö- plan och byggverksamhet ska skapa förutsättningar för en attraktiv 

och hållbar miljö för boende, arbete och rekreation genom 

 Medverkan i sektorsövergripande plan-, miljö och byggfrågor 

 Miljöövervakning 

 Myndighetsarbete inom miljö, livsmedels, alkohol och byggområdet 

Måluppfyllelse 

En trivsam växande småstad  

Barnvänliga Boden  

Boden en plats för företagsamma  

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  

Alla är värdefulla i Boden  

Vi arbetar tillsammans  

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Analys måluppfyllelse 

Tillsynsplanen för miljö/hälsoskydd följs och kan uppfyllas under året om inga större 

oförutsedda händelser inträffar. Hälsoskyddstillsynen avseende skolor påbörjas under 

hösten. Målet att inspektera 50 små avlopp har redan uppnåtts. 

Både den inre och den yttre tillsynen av alkohol följer tillsynsplanen. Den förebyggande 

tillsynen, som brukar bestå av krögarträffar höst och vår samt två omgångar utbildning i 

ansvarsfull alkoholservering, har prioriterats lägre i tillsynsplanen för 2017. Tillsynspla-

nen för folköl, tobak, läkemedel följs och kommer att uppfyllas. 

Resultatet av kontrollverksamheten för livsmedel efter de första åtta månaderna är unge-

fär jämförbart med förra årets resultat vid samma tidpunkt. Kontrollplanen bedöms i 

huvudsak kunna uppfyllas. 

Andelen överklagade ärenden som hållit vid en överprövning är låg. Förklaringen till 

detta beror främst på att antalet överklagade ärenden varit jämförelsevis få. Totalt har 

enbart 11 överklagningar skett och av dessa är fyra ej avgjorda ännu.  

Under hösten/september 2017 kommer fastigheterna i kvarteren Boken och Alen att 

granskas. Deltagande i trygghetsvandring avses ske under senhösten. Ett 15-tal tillsyns-

ärenden har påbörjats avseende hissar och motordrivna portar. 

 

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov uppgår till 19 dagar, vilket är något bättre 

än målet som är 20 dagar. 
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Väsentliga händelser under perioden 

Införandet av nytt ärendehanteringssystem, ny informationshanteringsplan och nytt ar-

kiveringssystem pågår och planeras tas i bruk den 1 januari 2018. Förberedelser som 

bland annat processkartläggning är tidskrävande och en stor del av detta arbete genom-

förs tillsammans med handläggarna. 

Fjolårets ökning av bygglovärenden håller i sig även detta år, till och med augusti må-

nad har antalet lovärenden varit ca: 10 % fler än 2016. De flesta ärendena avser ny-, till- 

eller ombyggnad av enbostadshus eller komplementbyggnader av olika slag. Bygglov 

har beviljats för 48 st. enbostadshus, de flesta med lokalisering till Sävast. Även ny-

byggnationer av fritidshus har ökat markant, under årets första åtta månader har 26 fri-

tidshus beviljats bygglov till skillnad från 2016 då 12 fritidshus beviljades bygglov. 

 

Under årets första åtta månader har 21 nya livsmedelsanläggningar registrerats, och 

13 har upphört.  

 

På "skördefest och miljödagarna" representerades nämnden av bl a kommunens miljö-

strateg och energirådgivare.  

 

Under april redovisades utfallet för Insikt (Sveriges kommuner och landstings kundun-

dersökning) avseende 2016. Boden uppnådde där mycket högt NKI (nöjdkundindex). 

Värt att notera är att Boden vad avser bygglov var bäst i landet. 

 

Fyrkantskommunerna samverkar i frågor om kartdata och geografiska informationssy-

stem, GIS. En kartapplikation, ”GIS4Web”, har gemensamt utvecklats och driftsattes i 

respektive kommun För den fortsatta gemensamma förvaltningen och utvecklingen av 

GIS4Web har fyrkantskommunerna bildat en styrgrupp och förvaltningsgrupp. 

En temadag med fokus på brandsäkerhet och energifrågor genomfördes den 12 maj och 

var riktad till kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen. Ett 20-tal deltagare uppskat-

tade initiativet till dagen och uttryckte önskemål om fler träffar av liknande slag. 



Verksamhetsberättelse – Miljö- och byggnämnden 

79 

 

Ekonomi (mkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Verksamhet 0,4 0,4 0,1 0,0 0,7 0,7 0,0 0,1

Summa nettokostnader 0,4 0,4 0,1 0,0 0,7 0,7 0,0 0,1

Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 0,0

Årets prognostiserade över-/underskott 0,0

Utgående balans 0,0

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 0,7

 % av ram 4,0%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Period Helår

Avvikelse Avvikelse

 

Kommentarer   

Prognos för helåret 

För helåret bedöms budgeten vara i balans. 

Utfall för perioden 

Miljö- och byggnämndens nettokostnader för perioden uppgår till 0,4 mkr vilket innebär 

ett överskott om 63,5 tkr. Orsaken till överskottet är att planerade utbildningar och akti-

viteter, främst tillsammans med fyrkantskommunerna, har flyttats fram. 

Framtiden 

Ett fortsatt stort ”tryck” vad beträffar bygglovansökningar förväntas inte minst med 

anledning av den stora mängden försålda tomter i Sävast men även med anledning av de 

detaljplaner som fastställts och som ger möjlighet till byggnation av flerbostadshus, 

främst i centralorten. 

Planeringen för en ökande befolkning leder vidare till behov av fler skollokaler, äldre-

boenden och förskolelokaler vilket kommer att leda till ökade arbetsinsatser vad beträf-

far bygglov och tillsyn av lokaler/verksamheter. 

Lagstiftningen på livsmedelsområdet genomgår en förändring, som kommer att påverka 

kontrollen. Ännu är det dock oklart hur ekonomin och verksamheten kommer att påver-

kas av förändringarna. Den nya kontrollförordningen ska gälla från 14 dec 2019. 
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Uppföljning av internkontrollplan 

Nämndens internkontroll innehåller nedanstående kontrollpunkter: 

 Kontroll av ej avslutade ärenden äldre än ett år: 2009-2016 aug = 607 st. 

343 st av dessa är ärenden som rör inventering av enskilt avlopp och 131 st inventer-

ing radon flerbostadshus. 79 st är klagomålsärenden (varav 29 handlar om ned-

skräpning) 

 Kontroll att nämndens fattade beslut 2015 har verkställts: 6 av 12 är verkställda 

och de som inte är verkställda ännu är till stor del ärenden om nedskräpade fastighe-

ter där fastighetsägaren ännu inte vidtagit åtgärder. 

 Kontroll beslut om utredning eller avhjälpande åtgärder, förorenade områden 
Nämnden tog beslut 2017-04-25 § 33 att förelägga Region Norrbotten att utreda 

föroreningar och föroreningsspridning från kemtvättsverksamhet på f d Tvätten, 

Torpgärdan 4:27 

Attestrutiner, beslutattest av rätt person: Stickkontroll i ekonomisystemet gjorda och 

inga felaktiga attester uppmärksammades. 
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Överförmyndarnämnden 
Verksamhetsidé och uppdrag 

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har tillsyn över ställföreträda-

re. 

En ställföreträdare kan vara en förmyndare (för underåriga), en god man eller en förval-

tare (för hjälpbehövande vuxna). Den som har god man eller förvaltare kallas huvud-

man. 

Gode män och förvaltare har till uppgift att företräda vuxna personer som på grund av 

sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att för-

valta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. I förvalta egendom och be-

vaka rätt ingår att sköta huvudmännens ekonomi och att företräda dem mot myndigheter 

och andra enskilda. Med sörja för person menas att se till att den som har god man eller 

förvaltare får ett bra liv och får del av det stöd och de insatser som han eller hon har rätt 

till enligt lag. 

Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn se till att ställföreträdarna sköter sina 

uppdrag. Nämnden har också en uppgift i att bereda underlag till tingsrätten i ärenden 

om nya godmanskap och förvaltarskap. 

 

Måluppfyllelse 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem  
Kontinuerlig verksamhetsutveckling  
En kommun med långsiktigt stabil ekonomi  

 

Analys måluppfyllelse 

Överförmyndarnämnden räknar med att uppnå samtliga mål: 

 Andelen nöjda deltagare vid genomförda utbildningar, minst 90% 

 Andel granskade årsräkningar 30 juni, minst 80% 

 Andel granskade årsräkningar 31 oktober, 100% 

 Allvarlig kritik från Länsstyrelsen, 0 

 En budget i balans 

 

Väsentliga händelser under perioden 

Ny lagstiftning finns från och med 2017-07-01 gällande framtidsfullmakter och anhöri-

gas rätt att företräda den som på grund av sitt sjukdomstillstånd inte längre kan företräda 

sig själv. Detta kan komma att påverka överförmyndarnämndens verksamhet. Nya er-

sättningsregler för ensamkommande barn har trätt i kraft 2017-07-01, vilket kan påverka 

nämndens ekonomi framöver. 
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Ekonomi (mkr) 

Driftredovisning

Budget Utfall

Nämnd/styrelse Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Politisk vht 4,0 4,0 4,0 -0,5 6,0 5,2 0,8 0,8

Särskilt riktade insatser -0,7 -0,4 -0,4 0,2 -1,1 -0,2 -0,9 -1,0

Summa nettokostnader 3,3 3,5 3,5 -0,3 4,9 5,0 -0,1 -0,1

Nettoinvesteringar 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 0,0

Årets prognostiserade över-/underskott -0,1

Utgående balans -0,1

Ram enligt strategisk plan 2018 (anges positivt) 4,2

 % av ram -3,2%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 0

Avvikelse Avvikelse

Period Helår

 

Kommentarer   

Prognos för helåret 

Överförmyndarnämnden beräknar en budget med svagt underskott för helåret. 

Framtiden 

Antalet ensamkommande barn har sjunkit kraftigt. Den nya lagstiftningen om framtids-

fullmakter och anhörigas rätt att företräda den enskilde kan eventuellt komma att påver-

ka verksamheten genom utredning och tillsyn av andra områden än tidigare. 

Överförmyndarnämnden har en ambition att kunna digitalisera inlämning och gransk-

ning av redovisningar. Vi utreder vilka möjligheter och alternativ som finns för detta.  

Uppföljning av internkontrollplan 

Genomgång av slumpmässigt utvalda akter kommer att genomföras under hösten, och 

redovisas under dec 2017. Kontroll mot kommunens riktlinjer för attest, genomförs un-

der hösten redovisning i dec. Uppföljning av stadsbidrag ensamkommande barn avstäm-

ning efter oktober redovisas i dec. 
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Bodens Kommunföretag AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Kommunföretag AB är Bodens kommuns moderbolag för ledning av de kom-

munala bolagen. Bolaget ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i Boden 

för att säkerställa en positiv utveckling av bolagen i koncernen och då främst se till att 

insatserna samordnas på ett för koncernen optimalt sätt. 

Bolaget ska, förutom det som framgår av företagspolicyn, samordna och tillsammans 

med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommuninvånarna värde-

skapande sätt. 

Väsentliga händelser under perioden som gått  

Bolaget har under perioden samarbetat med dotterbolagen för att säkerställa en positiv 

utveckling av bolagen och sett till att insatserna samordnas på optimalt sätt för koncer-

nen. 

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse

Resultaträkning 2017 2016 2017 2017

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader -1,4 -2,2 -2,3 -2,4 -0,1

Avskrivningar

Rörelsens resultat -1,4 -2,2 -2,3 -2,4 -0,1

Finansiella intäkter 0,2 0,1 0,4 0,4 -0,1

Finansiella kostnader -0,9 -1,7 -2,4 -2,5 -0,1

Resultat efter finansiella pos -2,1 -3,7 -4,2 -4,5 -0,3

Resultat före skatt -2,1 -3,7 -4,2 -4,5 -0,3

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på – 2,1 mkr, vilket är en resultat-

försämring med 1,6 mkr jämfört med föregående år. Årets utfall är periodiserat vilket 

gör att utfallet är lägre än föregående års utfall, det vill säga förutbetalda kostnader lig-

ger i linje med föregående års resultat.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen för helåret visar ett utfall på 4,5 mkr vilket är ett underskott jämfört med 

budget med -0,3 mkr. Bolagets revisionskostnader har ökat under förra året vilket har 

bidragit till att prognosen för de externa kostnaderna har ökat med 136 tkr jämfört med 

budget. Ökningen av de finansiella kostnaderna på 142 tkr beror på ökade räntekostna-

der.  

Framtiden 

Bolaget fortsätter sitt samarbete med dotterbolagen för att säkerställa en positiv utveck-

ling av bolagen i koncernen och att se till att insatserna samordnas på optimalt sätt.   
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Bolaget utför i övrigt de uppdrag som kommunfullmäktige kan komma att lämna till 

bolaget under åren.
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Bodens Energi AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Energi säljer, distribuerar och producerar fjärrvärme och el, samt är ägare av 

infrastruktur för fjärrvärme, el och fiber. 

Verksamheten ska, i enlighet med ägardirektiven, kännetecknas av driftsäkra leveranser 

av god kvalitet. Bolaget ska hålla låga priser och god service. Priserna ska vara konkur-

renskraftiga i Sverige och mot prisnivån regionalt. Bolaget ska även i sin planering un-

derlätta för marknadens aktörer så att infrastrukturen för bredband utvecklas. 

Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Bodens Energi AB svarar för el-

handel samt produktion av el och fjärrvärme. De helägda dotterbolagen Bodens Energi 

Nät AB samt Energiproduktion i Norrbotten AB svarar för elnätet i kommunen respekti-

ve upparbetning av trädelar till värmeverket. Det delägda dotterbolaget Restproduktbe-

arbetning i Boden AB utvinner bränsle för fjärrvärmeproduktion samt återvinner metal-

ler ur avfall från både hushåll och industrier. 

Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom kommunen. El produceras i sex 

mindre vattenkraftstationer samt i kraftvärmeverket. Elnät omfattar överföring av el 

samt viss entreprenad- och bredbandsverksamhet. Fjärrvärme omfattar kraftvärmepro-

duktion och distribution av fjärrvärme inom Bodens tätort.  

Väsentliga händelser under perioden som gått  

Elförsäljning har ökat med 2,2 procent under perioden. Kunderna har ökat med 2,9 pro-

cent totalt och är nu uppe i 14 551 stycken. Försäljningen av företagets ursprungsmärkta 

miljöprodukter visar på en ökning för BodenWatten från 4,3 GWh till 5,5 GWh och 

Sopel ökar från 0,5 GWh till 1,6 GWh. 

 

Priset på el har stigit från förra årets 24,3 till 29,3 öre/kWh. Största skillnaden är som-

marpriserna som under de senaste åren varit riktigt låga men i år legat betydligt högre. 

För resten av året beräknas spotpriset till 33,2 öre/kWh. 

 

Produktionen av vattenkraft ligger cirka 1 GWh över periodens budget. Det tillsammans 

med ett bättre pris ger högre intäkter och ett bättre resultat. Kostnaden för reparationer 

och underhåll är också lägre än budgeterat, vilket bidrar till det goda resultatet. 

 

Nätomsättningen för elnätet kommer under 2017 att minska från 402 GWh till cirka 362 

GWh. Förväntad ökning under 2017 har kommit av sig beroende på att det tagit längre 

tid för nya aktörer att etablera sig. 

 

Den abonnerade effekten hos kunder inom datacenterindustrin har ökat till 32,3 MW, 

där en tydlig trend är att de nya aktörerna tecknar nätavtal med lång framförhållning för 

att säkra leveransen. När uttag upp till den abonnerade effekten blir av så kommer nät-

omsättningen att stiga markant.  

 

Systemintegration mellan driftsystemet för fjärrkontroll och nätinformationssystemet är 

driftsatt. Systemen för drift och nätinformation behövs för att klara de högt ställda krav 

som Energimarknadsinspektionen (EI) ställer.  

 

Upparbetning av bottenaska från avfallsförbränning kommer att påbörjas under septem-

ber. Erfarenhet från föregående år visar på att utvinning av främst icke magnetisk metall 

(NF) har utfallit bra med hög koncentration och renhet.  
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Investeringen i ny kraftvärmepanna, Panna 18, pågår enligt planering och följer tidplan. 

Merparten av betongkonstruktioner är utförda. Under hösten intensifieras arbete med 

montage av stålstomme, panna och rökgasrening. I stort samtliga större apparater och 

cisterner ska vara inlyfta innan årsskiftet. Bygget av Panna 18 innebär givetvis en likvi-

ditetspåfrestning och press av verksamheten i stort. Värmeverket brukar ta emot ett stort 

antal ungdomar på feriearbete under sommaren, men då det nu är en byggarbetsplats har 

detta till stor utsträckning begränsats. Även den ordinarie verksamheten påverkas av att 

ha uppemot 100-200 projektarbetare på plats.  
 

När det gäller distributionen pågår i huvudsak underhåll av det äldre kulvertnätet samt 

ett antal förtätningar i befintligt nät. Investering i nytt kulvertnät för bostadsområdet 

Brännan på Sävastön pågår. 

 

Bodens Energi är sedan 2014 miljö- och kvalitetscertifierade för produktion, försäljning 

och distribution av el och fjärrvärme. Före sommaren så skedde en förnyelserevision 

med övergång till nya standard för miljö och kvalitet; ISO 9001:2015 och ISO 

14001:2015. Certifieringen innebär ett systematiskt arbete med miljö- och kvalitetsfrå-

gor med fokus på ständiga förbättringar.  

 

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos

Resultaträkning 2017 2016 2017 2017

Rörelsens intäkter 242,0 230,8 370,2

Rörelsens kostnader -158,6 -153,0 -255,2

Avskrivningar -39,3 -38,8 -57,1

Rörelsens resultat 44,0 39,0 58,0

Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,2

Finansiella kostnader -2,3 -3,4 -3,7

Resultat efter finansiella pos 41,8 35,7 54,4

Koncernbidrag, erhållna

Koncernbidrag, givna -15,0

Resultat före skatt 41,8 35,7 36,4 39,4

Nettoinvesteringar 123,6 26,5 245,4 358,0

Perioden Helår

 

Kommentarer till ekonomi 

2016 påverkades resultatet negativt dels av att en större kund gick i konkurs, men även 

på grund av stora pensionsavsättningar. Jämförs periodutfallet med fjolåret så har intäk-

terna liksom kostnaderna ökat. Resultatförbättringen beror till viss del på minskade fi-

nansiella kostnader på grund av det gynnsamma ränteläget. Intäktsökningen beror till 

stor del på ökade anslutningsavgifter från stora elnätskunder (datacenter) samt en för-

säljningsökning av skrot från värmeverket. 
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Framtiden 

Arbetet fortsätter mot en gemensam nordisk elmarknad. Målsättningen är ett införande i 

slutet av år 2020. Den gemensamma elmarknaden kommer att innebära nya arbetssätt 

och rutiner för både elhandlare och nätägare. 

 

Tieto har meddelat att deras system E3 där vi har våra kunduppgifter och mätvärden 

skall upphöra 2019-12-31. Därmed startar ett arbete att titta på nytt system som ska er-

sätta det befintliga. 

 

Från årsskiftet flyttas skattskyldigheten för energiskatt från elhandlare till nätägare, vil-

ket leder till nya arbetssätt och rutiner för bolaget. 

 

Kraven på elmätare ökar, och från 2018 ska mätarna kunna mäta per 15 minuter istället 

för som idag per timme.  

 

2018 träder ny dataskyddsförordning i kraft som kommer att innebära anpassningar av 

rutiner och system.
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Bodens Utveckling AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bodens Utveckling AB skall initiera och driva utvecklingsfrågor i syfte att främja till-

växt i Bodens kommun. Bolaget ska vidare arbeta med företagsetableringar, organisa-

tionsutveckling för företag, utbildningsverksamhet inom företagsfrågor, bedriva fastig-

hetsförvaltning och uthyrning av lokaler, samt äga aktier och andelar. 

Bolagets syfte är att främja utveckling och tillväxt i Bodens kommun. Arbetet ska bedri-

vas i nära samverkan mellan kommun, näringsliv, myndigheter och organisationer.  

Väsentliga händelser under perioden som gått  

Bodens Utveckling har under perioden hyrt ut all ledig datacenteryta i hangarerna till 

fyra nya kunder. Även Hydro66 har beslutat sig för att utöka sin verksamhet. Bolaget 

har, som en del i det övriga ”Inward Investment”- arbetet, tagit fram underlag för svar 

på förfrågningar från svenska och internationella aktörer. 

 

På Boden Business Park har Studio Nord invigts och den första filminspelningen är av-

slutad. En indiespelutbildning är startad och en inkubator för digitalisering, kreativa och 

kulturella näringar är under uppbyggnad. 

 

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse

Resultaträkning 2017 2016 2017 2017

Rörelsens intäkter 7 655 10 300 12 424 13 864 1 440

Rörelsens kostnader -8 940 -8 863 -11 241 -13 404 -2 163

Avskrivningar -980 -851 -2 208 -2 200 8

Rörelsens resultat -2 265 586 -1 025 -1 740 -715

Finansiella kostnader -95 -43 -270 -213 57

Finansiella intäkter 0

Resultat efter finansiella pos -2 360 543 -1 295 -1 953 -658

Koncernbidrag, erhållna 0

Koncernbidrag, givna 0

Resultat före skatt -2 360 543 -1 295 -1 953 -658

Nettoinvesteringar 22 560 5 578 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Utfallet avviker från budget beroende på att beräknade intäkter för moderbolaget har 

uppkommit senare än beräknat och att utgifterna för att återställa Hangarerna till uthyr-

bart skick översteg beräknat belopp. Vid byggnationen av Studio Nord så gick byggent-

reprenören i konkurs vilket medförde att byggnation blev försenad med följd att utgif-

terna har ökat och att hyresintäkter kommer senare. 
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Kommentarer till prognos för helåret 

För resterande del av året beräknas resultatet förbättras. Resultatet kan dock komma att 

påverkas negativt beroende på utfallet av de etableringsförfrågningar som bolaget har 

utestående. En orsak till detta är bland annat att utgifterna ökar för olika typer av under-

sökningar och marknadsmaterial. Eventuella nya etableringsförfrågningar ökar utgifter-

na 

Framtiden 

Framtiden för koncernen ser bra ut för nuvarande form av ”Inward Investment”-arbetet. 

Det ekonomiska läget är på väg att stabiliseras med hänsyn tagen till antalet, längden 

och storleken på de kontrakt som finns för framtida intäkter. Hur det framtida ”Inward 

Investment”-arbetet skall bedrivas har stor betydelse för hur ekonomin utvecklas i kon-

cernen.
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Boden Event AB 

Verksamhetsuppdrag 

Boden Event AB ska verka för att utveckla Boden till en attraktiv kommun, innefattande 

bland annat att marknadsföra Boden som mötesplats för konferenser, mässor, konserter, 

nöjen och idrottsevenemang samt arrangera mässor för att stärka Boden som arrange-

mangs- och eventstad.  

Bolaget ska ha en ett lågt risktagande, arbeta i samverkan med andra arrangörer så att 

arrangemang möjliggörs och verka för att kommunens anläggningar kan få ett ökat nytt-

jande.   

Väsentliga händelser under året som gått 

Bolaget har under perioden medverkat i arrangemang som Kulturnatta, Kultursommar, 

Boden Alivé och Load up North. Alla arrangemang har varit välbesökta och uppskattade 

av gästerna.  

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse

Resultaträkning 2017 2016 2017 2017

Rörelsens intäkter 1 253 1 186 2 116 2 284

Rörelsens kostnader -2 732 -1 968 -2 129 -4 024

Avskrivningar -9 -5 -7 -13

Rörelsens resultat -1 488 -787 -20 -1 753 -1 733

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -1 -1

Resultat efter finansiella pos -1 489 -787 -20 -1 754 -1 734

Resultat före skatt -1 489 -787 -20 -1 754 -1 734

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på –1,5 mkr, vilket är en resultatför-

sämring med 0,7 mkr jämfört med föregående års utfall. Försämringen av resultatet be-

ror främst på ökade personalkostnader. 

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen visar -1,8 mkr vilket är ett underskott mot budgeten med -1,7 mkr. Det beror 

på att bolaget har nyanställt personal under början av året.  

Framtiden 

Bolaget kommer under hösten av medverka vid Boden Business Day och författar- och 

Litteraturmässan 2017. I framtiden finns det stor  utvecklingspotential för bolaget tack 

vare att det finns en stor efterfrågan av bolagets resurser i kommunen.
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Boden Arena Fastighets AB 

Verksamhetsuppdrag 

Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt närings- 

och föreningsliv förvalta och samordna drift och skötsel av arenan för en låg driftkost-

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

Väsentliga händelser under perioden som gått  

Med hjälp av kommunen korttidsuthyrs fastigheten till föreningar och organisationer. 

Kansli och omklädningsrum hyrs ut på längre sikt. Sedan juni månad har restaurangen 

stått tom och i dagsläget finns det inga planer på  att fortsätta med uthyrning av restau-

rangdelen.  

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse

Resultaträkning 2017 2016 2017 2017

Rörelsens intäkter 3,0 4,0 4,4 5,1 0,8

Rörelsens kostnader -3,6 -2,9 -4,5 -5,2 -0,7

Avskrivningar -2,3 -0,8 -1,3 -3,3 -2,0

Rörelsens resultat -2,9 0,3 -1,4 -3,4 -2,0

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 0,0

Resultat efter finansiella pos -3,1 0,0 -1,8 -3,8 -2,0

Resultat före skatt -3,1 0,0 -1,8 -3,8 -2,0

Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Bolagets redovisar ett resultat efter finansiella poster på – 3,1 mkr, vilket är sämre än 

föregående års resultat. Försämringen beror främst på ökade avskrivningar och under-

hållskostnader för fastigheten.   

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen för helåret visar ett underskott på -3,8 mkr vilket till stor del beror på att bo-

laget har för året ökat sina avskrivningar samt att underhållskostnader för fastighet har 

ökat.  

Framtiden 

Bolaget kommer att fortsätta sitt uppdrag att förvalta och samordna skötseln och driften 

av Boden Arena.
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Stiftelsen BodenBo 

Verksamhetsuppdrag 

Stiftelsen BodenBos ändamål är att främja bostadsförsörjningen i Bodens kommun. Det 

ska ske genom ett brett utbud som väl matchar de individuella kraven på boendemiljö, 

pris, service och standard. Stiftelsen arbetar med att ständigt förbättra och utveckla fas-

tighetsbeståndet inom ramarna för långsiktigt hållbara lösningar. 

Perioden som gått  

Under tertialen har fokus fortsatt att vara på reparationer och underhåll samt ombyggnad 

av lokaler till lägenheter. 4 nya lägenheter har färdigställts. 

Ekonomi 

Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse

Resultaträkning 2017 2016 2017 2017

Rörelsens intäkter 87,6 87,7 127,6 131,4 3,8

Rörelsens kostnader -66,3 -62,2 -103,7 -105,5 -1,8

Avskrivningar -9,2 -10,0 -13,9 -14,0 -0,1

Rörelsens resultat 12,1 15,5 10,0 12,0 2,0

Finansiella kostnader -4,8 -6,2 -8,3 -7,2 1,1

Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

Resultat efter finansiella pos 7,4 9,3 1,9 4,9 3,0

Koncernbidrag, erhållna 0,0

Koncernbidrag, givna 0,0

Resultat före skatt 7,4 9,3 1,9 4,9 3,0

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Perioden Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Resultatet för årets första åtta månader är bättre än periodens budget. Det beror främst 

på ökade hyresintäkter, minskade vakanser både på bostäder och lokaler samt att ränte-

kostnaderna är lägre än budgeterat tack vare det rådande ränteläget.  

Framtiden 

Den överhettade byggmarknaden kan dels leda till att lägenhetsprojekt försenas på 

grund av kapacitetsproblem och dels leda till att projekt ställs in då rådande kostnadslä-

ge gör projekten olönsamma. Stiftelsens ambition är att under hösten 2017 påbörja fär-

digställandet av minst 15 lägenheter. 
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Redovisningsprinciper 

Delårsrapportens främsta syfte är att visa koncernens och kommunens resultat för perioden januari-

augusti 2017. Kommunens resultaträkning avser perioden 2017-08 samt en prognos för helåret 2017. 

Jämförelse av periodens resultaträkning med samma period föregående år är gjord. Balansräkningen 

visar tillgångs- och skuldposter för januari-augusti 2017 och för bokslutet 2016. Följande avvikelser 

från gällande redovisningsprinciper har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten. 

 Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 

 Till delårsbokslutet har ingen ny beräkning beställts avseende skuld till förtroendevalda politiker. 

Beräkningen till bokslutet 2016 har använts och prognosen för helår 2017 ligger till grund för del-

årsbokslutet. 

 Avstämning av samtliga balanskonton har ej skett. 

 

 Periodisering sker i huvudsak av utgifter och inkomster överstigande 100 tkr. Där det är väsentligt 

för verksamhetens utfall kan lägre belopp vara periodiserade. 

 Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens kassaflödesrapport och balansräkning. 

 Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 

 Hyres-/leasingavtal understigande 1 mkr klassificeras alltid som operationella avtal, även om de i 

övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal. De är av mindre omfattning och påverkar därför 

inte bedömningen av kommunens resultat och ställning. Samtliga avtal avseende hyra av fastighe-

ter klassificeras alltid som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknip-

pas med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen. 

 Periodisering av tillfälligt flyktingstöd har skett i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från 

2016-02-15, § 13, om att använda stödet till olika integrationsprojekt/satsningar under åren 2016-

2018. Kommunen har över tid haft ett stort mottagande och erhöll därför en stor ersättning på 65,3 

mkr. Beloppen intäktsförs därför först åren 2016-2018 i takt med att medlen förbrukas och inte i 

enlighet med RKR:s yttrande, från december 2015, som anger att intäkten ska redovisa åren 2015-

2016. Motivet är att erhålla en mer rättvisande resultatredovisning genom att matcha kostnaderna 

för projekten/satsningarna mot intäkterna. 

 En rutin för utrangering av komponenter är under framtagande. I dagsläget har inga komponenter 

utrangerats. 
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