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Vision – Boden år 2025 

År 2025 har Boden mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med 

utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. Bodens 

kommun har etablerat en långsiktigt hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och 

ekonomiskt hänseende. Kommunen lägger stor vikt vid dialog, insyn och 

jämställdhet och vill att medborgarna upplever att den kommunala 

organisationen finns till för dem, inte tvärtom. Medborgarna behandlas med 

respekt och känner trygghet i alla skeden av livet. 

 

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

Sysselsättningen ökar, med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. 

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

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

skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling. 

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

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

Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och 

samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya 

aktiviteter som är givande för bodensarna och som väcker omvärldens 

intresse för Boden. Detta har skapat en kreativ och utvecklingsvänlig 

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

en blomstrande landsbygd och spännande idrottsevenemang. 

 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 

• Människa och miljö  

• Utbildning och kunskap 

• Näringsliv och arbetsliv 

• Välfärd och hälsa 

För närmare beskrivning av dessa områden hänvisas till utvecklingsplanen. 

 

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

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

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

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

närma sig ambitionen. 

 

Verksamhetsidé 

Fastighetsförvaltningens huvudsakliga uppgift är att på Fastighetsnämnden 

uppdrag tillhandahålla kostnads- och drifteffektiva lokaler för den 

kommunala verksamheten. Förvaltningen ska ge den kommunala 

verksamheten service i fastighetsfrågor och samordna 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. 
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Förvaltningens ska inom de riktlinjer som fullmäktige har fastställt arrendera 

ut, hyra ut eller annars upplåta fastigheter som tillhör kommunen. 

Utvecklingsområden 

En trivsam växande småstad 

Bodens näringsliv har en positiv inställning och framtidstro. 

Fastighetsnämnden ska utveckla sin kommunikation med det lokala 

näringslivet. En god relation ger tillfälle till informationsutbyte och därmed en 

ökad förståelse mellan parterna. Fastighetsnämnden eftersträvar en ökad kunskap 

för vilka regler och vilken lagstiftning som styr förvaltningens verksamhet 

samtidigt som förvaltningen får information om det lokala näringslivets villkor. 

Förnybar och miljövänlig energi ska främjas, liksom energieffektiviseringar. 

Fastighetsnämnden ska fortsätta arbetet med energieffektiviseringsprojekt i 

fastighetsbeståndet. Fastighetsnämnden ska arbeta för att skapa ett forum där 

förvaltningen kan diskutera energifrågor med andra fastighetsägare och hyresgäster.  

 

Fastighetsnämnden ska utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete och rutiner så att 

fastighetsbeståndet och tomter upplevs som välvårdade. Under planperioden införs 

kvalitetskontroller och avvikelserapportering. 

 

En del i kommunens värdegrund är kundfokus, under planeringsperioden ska 

fastighetsförvaltningen genomföra Nöjd kundundersökning på externa 

lokalhyresgäster 

2014 2016 2017 2018

Medverkan vid möten med företag/fastighetsägare, antal 2 ggr 2 ggr 2 ggr

Kvalitetskontroll  per fastighet och år, antal 2 st 2 st 2 st

Kvalitetskontroll, andel avvikelser 50 25

Nöjd-Kund-Index, externa lokalhyresgäster nöjdhetsgrad 5 7

(skala 1-10)

  

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Driftchef kallar de största 

aktörerna till möte 

Katrina 

Wikström 

 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Kvalitetskontroller utförs 

regelbundet 

Katrina 

Wikström 

 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Upprätta checklista för 

kvalitetskontroller 

Katrina 

Wikström 

 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Utforma enkät samt genomför 

mätning av Nöjd-Kund-Index 

för externa lokalhyresgäster 

Jonas 

Johansson 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

 

Barnvänliga Boden 

Fastighetsnämnden ska tillsammans med utbildningsnämnden upprätta en 

standard för utemiljön på skolor och förskola som ska bidra till att göra 

innemiljö och utemiljön mer attraktiv. 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Handlingsplan för utemiljön, andel skolor 80 100

 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Projekteringsanvisningar utformas Jonas 

Johansson 

 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Inventering görs utifrån 

projekteringsanvisningarna 

Jonas 

Johansson 

 

2017-01-01 2017-12-31 Ej påbörjad 

Handlingsplan för åtgärder upprättas Jonas 

Johansson 

2018-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

 

Boden en plats för företagsamma 

För att ta emot mer än 2 000 nya medborgare krävs en ökning av antalet 

arbetstillfällen. Fastighetsnämnden ska fortsätta arbetet med en stärkt lokal 

upphandling inom ramen för LOU.  

  

Genom att marknadsföra lediga lokaler bidrar fastighetsnämnden till att 

skapa en kreativ och utvecklingsvänlig atmosfär. 

 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Köptrohet mot ramavtal och upphandlade varor 80 85 90

och tjänster, andel

Lediga lokaler marknadsförs på webb 100 100 100

(intranät och extern hemsida), andel

  

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Nya och fler ramavtal ska upprättas Katrina 

Wikström 

 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Köptrohet mot ramavtal mäts varje 

år 

Conny 

Bergwall 

 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Lediga lokaler marknadsförs på 

intranätet och kommunens hemsida 

Jonas 

Johansson 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

 

Integration som tillgång 

Möjligheten att snabbt komma in på arbetsmarknaden och lära sig språket är 

av stor betydelse för en framgångsrik integration. Ett jobb ger en social roll 

och språket är av stor betydelse för delaktigheten i samhället 
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Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Praktikplatser, antal 2 3 4

  

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Praktikplatser tillsätts i samarbete med 

arbetsmarknadsförvaltningen och 

arbetsförmedlingen 

Katrina 

Wikström 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Kommunens medborgarundersökning visar bristande betyg vad gäller 

förtroende och möjlighet till påverkan. Fastighetsförvaltningens kontakter 

som sker med medborgarna ska ske affärsmässigt och i enlighet med 

kommunens värdegrund, respekt, tolerans, kunden i fokus och effektivt 

resursutnyttjande. 

 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Utbildning i kommunens värdegrund, andel 100 100 100

medarbetare

 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utförd utbildning i värdegrund följs 

upp samt utbildning av nyanställda 

Conny 

Bergwall 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Alla är värdefulla i Boden 

Bodens kommuns egna fastigheter anpassas successivt för ökad 

tillgänglighet för alla medborgare. Förslag till åtgärder/utveckling som rör 

tillgänglighet tas fram i samverkan med berörda organisationer.  Genom 

ledvägar med taktil markering samt markeringar vid lutande och vertikala 

förändringar i gångstråk minskas risken för fallolyckor i byggnader 
 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Fastigheter i tillgänglighetsdatabas för

kommunala lokaler, andel 60 100

 
Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Uppföljning av 

tillgänglighetsrapport klar 

Ninva Gawrieh 

Lindgren 

 

2016-01-01 2016-07-01 Ej påbörjad 

Verktyg för 

tillgänglighetsdatabas utformas 

Ninva Gawrieh 

Lindgren 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 
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En uppdaterad verksamhet 

Under planeringsperioden kommer förvaltningen att utbilda personalen i 

ledningsfilosofin som finns i Bodenraketen. Syftet är att öka kunskaperna 

hur man resurssnålt kan förbättra arbetsflöden och få igång ett "ständiga 

förbättringar" arbete. Förvaltningen skall arbeta enligt LEAN Bodenraketen. 

 

Utbildning i Bodenraketen för att öka kunskaperna om arbetsflöden kommer 

vara ett viktigt verktyg till att skapa bra rutiner och identifiera processer. 
 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Arbetsplats som jobbar enligt BodenRaketen, 20 60 100

andel

 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning av ledningsgruppen i 

Bodenraketen 

Conny 

Bergwall 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

 

 

Vi arbetar tillsammans 

Förvaltningen ska arbeta för att utveckla sin kommunikation inom 

kommunen. En god och ömsesidig kunskapsspridning ger en ökad förståelse 

för vilka regler och lagstiftning som styr kommunens verksamhet, samtidigt 

som fastighetsförvaltningen får ökad kunskap om hyresgästernas villkor. 

Fastighetsförvaltningen ska genomföra regelbundna lokalplaneringsmöten 

med berörda förvaltningar/hyresgäster. 

 

Medverkan i träffar med det lokala näringslivet där främst förvaltningschef 

och berörda avdelningschefer deltar. Ambitionen är att under 

planeringsperioden bredda kontakterna med det lokala näringslivet. 

 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Lokalplaneringsmöten per verksamhet och år, antal 2 2 2

Medverkan vid mötesplatser, antal 5 5 5

  

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Upprätta rutiner för lokalplanering 
och lokalförsörjning 

Jonas 
Johansson 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Inventera vilka forum som finns 
för näringslivsträffar samt deltaga 
vid dessa 

Jonas 
Johansson 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Bodens kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 

Medarbetare utvecklas i sina yrkesroller, trivs och är stolta över sitt bidrag 

till verksamhetens resultat är ambassadörer. Ambassadörer sprider en positiv 
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bild av verksamheten. Fastighetsnämndens verksamhet är under ständig 

utveckling, insatser för att bibehålla och öka kompetensen ingår som en 

viktig del i medarbetarnas personliga kompetensutvecklingsplan. 

Fastighetsnämnden ska arbeta aktivt med kommunens värdegrund, ”respekt 

& tolerans, kunden i fokus, effektivt resursutnyttjande. Fastighetsnämnden 

ska prioritera yrkesgruppen drifttekniker vid lönesättning. 

En god arbetsmiljö är en miljö där vi kan känna arbetsglädje och där 

samtliga medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. Alla medarbetare 

ska få vara medskapande, känna delaktighet och arbeta mot de mål som är 

bestämda.  

 

Under planeringsperioden kommer utökade satsningar att göras på det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet d v s förebygga ohälsa innan den uppstår. 

Hälsofrämjande arbete och friskvårdsarbete är en naturlig del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Friskvårdsinsatser ger förutsättningar för 

medarbetare att ta ansvar för sin egen hälsa. Förvaltningen ska arbeta med 

tidig uppföljning och insatser, ambitionen är att sätta in dessa redan efter den 

åttonde dagen (när läkarintyg krävs).  

 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Sjukfrånvaron är högst , andel 5 5 5

Medarbetarnas betyg för arbetsuppgifter och 

arbetstillfredsställelse (skala 1-8) 6,5 7,2

Medverka vid rekryteringsmässor 1 1 1

 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Tidig uppföljning av sjukfrånvaro Lena 

Nilsson 

 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Handlingsplaner för medarbetarna 

upprättas efter genomförd 

medarbetarenkät 

 

Conny 

Bergwall 

2016-01-01 2016-12-31 Ej påbörjad 

Medverka vid rekryteringsmässor 

inom fyrkanten 

Conny 

Bergwall 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

 

En kommun med långsiktig och stabil ekonomi 

Fastighetsnämnden ska uppdatera och strukturera administrationen och 

processen kring det interna hyressystemet. Fastighetsnämnden ska arbeta 

aktivt med att minska de externt förhyrda lokalerna samt arbeta med att 

planera och effektivisera lokalanvändningen i kommunens eget bestånd.  

 

Lokalbankens kostnadsutveckling följs upp på interna ekonomimöten men 

också vid delårsrapporter och verksamhetsberättelser. I samband med det tas 

förslag om åtgärder fram för att reducera kostnaderna. 
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Förebyggande underhåll är en nyckelaktivitet för infrastrukturen inom 

fastighet. Under planeringsperioden kommer 3 åriga underhållsplaner att 

upprättas för både interna och externt inhyrda lokaler. 

 

En effektiv klottersanering med tidiga insatser har visat sig verksamt för att 

hålla nere saneringskostnaderna. Installation av inbrottslarm har visat sig 

vara ett effektivt medel mot både tillgrepp och skadegörelse vid inbrott. 

 

Städentreprenaden behålls i nuvarande omfattning och 

Fastighetsförvaltningen arbetar med att öka effektiviteten på städ i egen regi 

i syfte att kunna vara konkurrenskraftiga vid nästa upphandlingstillfälle. 

 

 

Målindikatorer Utfall Delmål Delmål Mål

2014 2016 2017 2018

Kostnad för skadegörelse och klotter på kommunal 81 300 300 300

egendom är högst, tkr

Kostnader för lokalbanken är högst, mkr 5,4 3,6 3 2,7

Kostnaden för städ, skillnad egen regi och 

entreprenad är högst, % 25 10 10

Planerat fastighetsunderhåll, kr/m2 per år 61 65 66 67

Budgetavvikelse nämnd är högst, % 0 0 0
  

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Tidig klottersanering Katrina 

Wikström 

 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Lediga lokaler marknadsförs samt 

lokalplanering sker i samarbete med 

hyresgäster 

 

Jonas 

Johansson 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Upprätta lokalförsörjningsplaner för 

de olika kommunala förvaltningarna 

Jonas 

Johansson 

 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Jämförelse kostnad/m2 och lokaltyp 

mellan egen regi och entreprenad 

Katrina 

Wikström 

 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

Vi ska prioritera det planerade 

underhållet för att minska kostnader 

för akuta reparationer 

Katrina 

Wikström 

 

 

2016-01-01 2018-12-01 Ej påbörjad 

Kontinuerlig uppföljning av utfall mot 

budget 

Conny 

Bergwall 

2016-01-01 2018-12-31 Ej påbörjad 

 

Uppdrag 

Ej avrapporterade uppdrag från kommunfullmäktige 

Utreda solceller på kommunens byggnader 

Fastighetsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheter och 

konsekvenser av att sätta upp solceller på kommunens byggnader. 

Utredningen presenteras inför arbetet med strategisk plan 2017-2019, senast 

15 april 2016. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016 2017 2018

Intäkter 141 257 145 469 149 522 153 046

Kostnader 143 691 150 514 154 625 158 171

Nettokostnader 0 2 434 5 045 5 103 5 125

Tilldelad ram 3 945 5 045 5 103 5 125

Resultat 0 1 511 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet

   Nämndsverksamhet 450 500 513 526

Infrastruktur och skydd

   Fysisk och Teknisk planering 89 69 103 105

Affärsverksamhet

   Arbetsområden och lokaler 120,0 129 129 130

   Bostadsverksamhet -1 615,0 38 113 222

Kommungemensam verksamhet

   Fastighetsservice 18 934,0 9 615 9 957 10 220

   Förvaltningslokaler -15 545,0 -5 306 -4 903 -5 756

Ej finansierad budgetpost -809 -322

Summa (tkr) 0 2 433 5 045 5 103 5 125

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

2016 2017 2018

Ökade intäkter pga övertagna externa hyreskontrakt -68 854 -68 854 -68 854

Administrativ avgift på externa hyreskontrakt -1 792 -1 792 -1 792

Intäkter för löpande underhåll och brandlarm i externt hyrda lokaler -1 987 -1 987 -1 987

Ökade kostnader lokalhyra externa lokaler 68 854 68 854 68 854

Ökade kostnader pga ny förvaltning organisation 1 792 1 792 1 792

Ökade kostnader för underhåll i externa lokaler 1 987 1 987 1 987

Summa (tkr) 0 0 0

Budget/plan

 

Fastighetsnämndens budget för 2016 finansieras inom budgetram. 

Kostnaderna för lokalbanken beräknas överstiga de kostnader som räknats 

fram i tilldelad driftram. Detta beror på att fler lediga lokaler upptäckts som 

inte tidigare bokförts i lokalbanken. De åtgärder som vidtagits för att minska 

lokalbanken har inte hunnit få genomslag ännu. Samhällsbyggnadskontoret 

har fått uppdraget att sälja två byggnader. Rivning av Lundagårdsskolan 

hinns inte med under hösten 2015 på grund av provtagningar för att säkra 

miljön vid omhändertagande rivningsmaterial. 
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Budget för 2017 och 2018 har beräknats med utgångspunkt från 2016 års 

budget med tillägg för de löne- och prisantaganden som beslutats i strategisk 

plan för samma period. Efter omräkning konstaterades att det uppstår en brist 

jämfört med tilldelad med 0,8 mkr 2017 och 0,3 mkr 2018. En översyn av 

driftkostnaderna kommer att göras för att hitta effektiviseringar och 

besparingar. 

 

När det gäller planerade förändringar har förvaltningen under 2015 utarbetat 

ett förslag till nytt hyressystem. Övriga förvaltningar som berörs har getts 

möjlighet att lämna synpunkter och påverka utformningen av förslaget. I 

korthet innebär förslaget att alla externa lokaler som hyrs in av kommunen 

ska administreras av fastighetsnämnden. Som en konsekvens av detta 

kommer en viss hyreshöjning att riktas mot kommunens förvaltningar. Under 

förutsättning att förslaget godkänns av fullmäktige i nuvarande utformning 

kommer fastighetsnämndens intäkter och kostnader att påverkas enligt 

ovanstående tabell för verksamhetsförändringar det vill säga 

fastighetsnämndens bruttointäkter och bruttokostnader ökar med 72,6 mkr. 

För övriga nämnder innebär det nya hyressystemet en ökning av 

hyreskostnaderna med ca 1,5 mkr. Kostnaderna för löpande underhåll för 

lokalerna finns redan upptagna i respektive nämnds budget. Planerat 

underhåll för socialförvaltningens externt inhyrda lokaler finansieras via 

investeringsmedel från socialförvaltningen. 

I ovanstående beräkningar bedöms hyresnivån för 2016 vara lika som 2015. 

Kostnaderna för underhåll mm bedöms minska i samma takt som 

prisökningarna. Nettokostnaderna blir därför oförändrade enligt prognosen. 

 



 

 

Fastighetsnämnden 
 

 
 

 

12 

 

Investeringar 

Bokslut Prognos

2014 2015 2016 2017 2018

Inkomster

Utgifter 27 306 26 500 27 400 21 070

Nettoinvesteringar 0 27 306 26 500 27 400 21 070

Specifikation per område

Infrastruktur och skydd 300

Affärsverksamhet 200

Kommungemensam verksamhet 27 006 26 300 27 400 21 070

Summa (tkr) 0 27 306 26 500 27 400 21 070

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

 

Fastighetsnämndens investeringsprognos för 2015 är 17,3 mkr lägre än 

budget på grund av att flera stora projekt inte hinns med under året. 

Tilläggsbudget kommer att sökas för att kunna färdigställa dessa under 

början av nästa år. 

Inom ramen för den investeringsnivå som fastslagits i strategisk plan för 

perioden kommer en del omfördelningar att behöva göras. Anledningen till 

detta är övriga förvaltningars omedelbara behov av lokalanpassningar samt 

aktuell status på fastigheterna. 

Under 2017 har ytterligare investeringsbehov utöver ramen identifierats 

vilket kommer att behandlas i budgetförslag under våren 2016. 
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Serviceförklaringar 

Kommungemensamma 

Kommunmedborgare samt kunder och brukare av kommunal service kan av 

kommunen förvänta sig: 

 Ett trevligt och serviceinriktat bemötande. 

 En snabb och korrekt handläggning. 

 Vid telefonkontakt eller besök få kontakt med någon på den enhet 

som söks alternativt få lämna meddelande. 

 Svar av telefonväxeln inom fyra signaler. 

 Begärd enstaka offentlig handling erhålls samma arbetsdag som 

begäran framställs. 

 Att den information som lämnas skriftligt eller på kommunens 

webbplats är enkel och lätt att förstå. 

 


