
        
    
    
 

 

 

Verksamhetsplan 

2014-2016 

 
 

Kommunstyrelsen 

kommunledningsförvaltningen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 



        
    
    
 

 2 

Innehållsförteckning 

Styrkort 3 

Verksamhetsidé 3 
Samhällsutveckling 4 

Verksamhet 7 
Medarbetare 8 
Ekonomi 11 
Uppdrag från kommunfullmäktige 12 

Budget 13 

Drift 13 

Investeringar 14 

Serviceförklaringar 15 

Bygga och Bo 15 

Näringsliv 15 

Socialt stöd 15 
Söka arbete i kommunen 15 
 



        
    
    
 

 

Styrkort 

Vision - Boden år 2020 

Fördel Boden är militär- och företagarstaden med den goda och mångsidiga 

livsmiljön. En småstad med charm, trygghet och närhet och med en levande 

landsbygd, där våra medborgare trivs. En kommun som satsar på ett långsiktigt 

hållbart samhälle. En livskraftig kommun med ett växande näringsliv både i cen-

tralorten och på landsbygden.  

Nya områden sjuder av liv och få förknippar numera Kårbacken och Älvbrinken 

med dess tidigare militära namn. Istället finns här en blandning av boende, indu-

stri, kontor och handel. Inom området finns också Boden Arena, Hästcentrum 

Boden samt den numera så berömda nöjesparken. 

Hästverksamhet präglar också Bränslan södra vid Åbergets fot. Kombinationen 

av boende med möjlighet till hästhållning har visat sig mycket attraktiv. Det-

samma gäller för det omfattande småhusbyggandet efter älven.  

Det finns en levande handel med ett spännande utbud av upplevelser, kultur och 

nöjen. Gallerian har inte bara inneburit ett lyft för handeln i centrala Boden. Det 

nya industri- och handelsområdet vid Jokkmokksvägen har sedan den första eta-

bleringen vuxit till sig och är numera fullt av liv. 

Turismen utvecklas och mångfalden är stor - allt från jakt och fiske till Mul-

tiarena och nöjespark. Upplev Boden är ett välkänt begrepp som lockar. 

Kommunen har en väl utvecklad infrastruktur och en kommunal servi-

ce/verksamhet av god kvalitet - till nytta för medborgarna. Den utvecklas stän-

digt i dialog med medborgare och brukare. Det finns goda kommunikationer och 

ett attraktivt och billigt boende. Mångfalden är stor och tjänar som en drivkraft 

för tillväxt och välstånd. Det finns arenor och mötesplatser som stimulerar ett 

aktivt föreningsliv och möjliggör gränsöverskridande möten. 

 

Verksamhetsidé 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och sam-

ordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för 

hela kommunens utveckling. Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa 

frågor för kommunstyrelsens räkning. Andra arbetsområden avser kommunöver-

gripande planering och administrativ service. Förvaltningen biträder miljö- och 

byggnämnden med frågor rörande bygglov, miljö, hälsa samt planering. Förvalt-

ningen sköter även administration och handläggning åt överförmyndarnämnden 

och till vissa av kommunens bolag. Målen omfattar de delar som ligger inom 

kommunstyrelsens ansvarsområde. 
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Samhällsutveckling 

Medborgarnas Boden 

Dialogen med medborgare, företagare och organisationer värderas högt och för-

valtningen arbetar ständigt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas och 

det är viktigt att ge medborgarna möjligheter till inflytande och påverkan. Med-

borgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och 

informationen ska bygga på kommunikation. Bredbandsutbyggnad är viktigt för 

att få en levande landsbygd. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Nöjd-Inflytande-Index, betyg för 

möjlighet till inflytande och påver-

kan, (skala 0-100) 

 

30 50 53 55 58 

Nöjd-Inflytande-Index, betyg för 

delfaktor information (skala 0-100) 

 

48 50 53 55 58 

Nöjd-Inflytande-Index, betyg för 

delfaktor förtroende (skala 0-100) 

 

34 50 53 55 58 

Nöjd-Inflytande-Index, betyg för 

delfaktor påverkan (skala 0-100) 

 

30 50 53 55 58 

Bredband på landsbygden, nya an-

slutningar 

0 275 200   

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Se över processen och 

korta ledtiderna för motio-

ner från ungdomsfullmäk-

tige 

 

Nils 

Sundberg 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Anordna ett öppet hus Nils 

Sundberg 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

E-tjänst för medborgarför-

slag införs 

 

Nils 

Sundberg 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Intresseinventering av 

bredband till beslutsunder-

lag för prioritering av 

etapp 2 

Per Ols-

son 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Planerad verksamhet 

Under 2013 slutförs första etappen av utbyggnaden och resultatet är 351 nya 

bredbandsanslutningar i Unbyn, Harads och Gunnarsbyn. Förarbetet med etapp 2 

pågår med en intresseinventering i övriga Bodenbyar. Inventeringen ger ett be-

slutsunderlag för vilka byar vi ska bygga ut under 2014.   

Ungdomarnas Boden 

En väsentlig del av Bodens framtidspotential utgörs av dess barn och ungdomar. 

Genom att erbjuda praktikplatser ges förvaltningen en möjlighet att marknadsfö-

ra sig mot studenter och upprätthålla en dialog med skolorna. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Praktikplatser för studenter med 

högre utbildning, antal 

4 5 6 7 8 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Samordna och placera 

minst 6 praktikanter 

Marianne 

Spolander 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
 

 

Trygg och trivsam kommun 

Trygghet är en förutsättning för en god livskvalitet. Genom Rådet för trygghet 

och hälsa arbetar förvaltningen för att öka tryggheten och samverka med andra 

instanser i samhället. Bostadsplanering är en viktig del av en trivsam kommun, 

på lika villkor, för medborgarna. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Nöjd-Region-Index, betyg för del-

faktor trygghet (skala 0-100) 

 

53 65 60 63 65 

Nöjd-Region-Index, betyg för del-

faktor bostadsplanering (skala 0-

100) 

60 65 65 65 65 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

En krisberedskapsövning 

för centrala krislednings-

gruppen genomförs 

 

Nils Sund-

berg 

2014-01-01 2014-01-

31 

Ej genom-

förd 

Ta fram förslag för boen-

deprogram 

Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Ekokommunen 

Förvaltningen arbetar aktivt med att införa elektroniska lönespecifikationer för 

att minska förbrukningen av papper i onödan. Även stöd för papperslösa 

nämndsmöten införs som en del av miljöarbetet. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Elektroniska lönespecifikationer, 

andel 

 

18 19 75 90 90 

Nämnder/utskott med papperslö-

sa sammanträden, antal 

0 1 10 10 10 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Kommunstyrelsen har 

papperslösa möten 

Nils Sund-

berg 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
 

Planerad verksamhet 

Försök med att använda surfplattor för sammanträdeshandlingar har inletts med 

kommunstyrelsen arbetsutskott, under året kommer det utökas till att även inne-

fatta kommunstyrelsen. 

Tillväxt i Boden 

Genom att erbjuda attraktiva tomter skapas möjligheter till tillväxt i Boden. För-

valtningen arbetar aktivt för att vara lyhörd mot företagare och medborgare. Ge-

nom informationsträffar om upphandling skapas en viktig dialog mellan kom-

munen och företagarna. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Småhustomter, antal sålda 

 

13 7 7 7 7 

Medverka vid näringslivs-

träffar, antal  

2 2 2 2 2 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Deltaga vid två mässor Lars An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Medverka vid närings-

livsträffar, minst 3 till-

fällen 

Ingrid An-

dersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Planerad verksamhet 

I samband med medverkande i möten med näringslivet ska upphandlingsenheten 

informera om upphandlingsfrågor. Som exempel kan anges företagarfrukost, 

Näringslivsdag och upphandlingsdag med Kammarkollegiet. 

Verksamhet 

Bra kvalitet 

Genom att arbeta för att öka nyttjandet av kommunens e-tjänster ges bra service 

till medborgarna samtidigt som arbetsprocesser effektiviseras och kvaliteten ut-

vecklas. Det ska vara enkelt och gå snabbt att komma fram till kommunen, för-

valtningen arbetar för att vara tillgänglig för medborgarna. Skuldsaneringsären-

den är prioriterade och ska påbörjas snabbt. I ambition att ständigt arbeta med 

förbättringar går arbetet vidare med BodenRaketen som ett arbetssätt på förvalt-

ningens alla arbetsplatser. Förvaltningen har en viktig roll i att stödja övriga för-

valtningar i deras arbete med införandet av BodenRaketen. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

E-tjänster, antal inloggningar med 

e-legitimation 

 

2095 4500 5000 5000 5000 

Växeln, andel svar inom 3 signa-

ler 

 

68 90 80 80 80 

Skuldsaneringsärenden påbörjade 

inom 3 veckor 

 

63 100 95 95 95 

Arbetsplatser som arbetar enligt 

Boden Raketen, andel  

60 61 50 80 100 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Ersätta blanketter där det 

finns en motsvarande e-

tjänst 

 

Per Olsson 2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Utbilda handläggare som 

berörs av e-tjänster 

 

Per Olsson 2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Mätning och uppföljning 

årsvis av utfall av andel 

svar inom 3 signaler 

 

Nils 

Sundberg 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Följer upp behovet av 

skuldsanering löpande 

 

Nils 

Sundberg 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Genomföra två utbild-

ningsomgångar a´ 8 dagar 

kopplat till Bodenraketen 

 

Enni Ha-

verinen 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Genomföra åtta inspira-

tionspass kopplat till Bo-

denraketen 

Enni Ha-

verinen 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

Planerad verksamhet 

För att öka användningen av våra e-tjänster kommer de blanketter där det finns 

en motsvarande e-tjänst att ersättas. I samband med detta kommer även berörda 

handläggare utbildas så de lättare kan hjälpa medborgare och företag att använda 

våra e-tjänster.  

 

Medarbetare 

Bra medarbetarskap och ledarskap 

Kommunen har som vision "Fördel Boden - en attraktiv arbetsgivare". Det blir vi 

när vi har:  
 Ett bra medarbetarskap och ledarskap 
 Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 
 God hälsa och arbetsmiljö 
 Bra kompetensutveckling 
 Konkurrenskraftiga löner och villkor 

Som medarbetare är vi en del av hela kommunens verksamhet. Alla medarbetare 

ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och vara stolt 

över de insatser, det yrke och den verksamhet vi arbetar inom.  

Vi har en gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut 

på att vi ska bemöta varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i 

fokus. Vi ska vara med och påverka och ta ansvar, ständigt arbeta med förbätt-

ringar. Vi ska också samverka över gränser och använda resurserna kostnadsef-

fektivt. 

Bra medarbetarskap och ledarskap 

Alla medarbetare har medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Samtal om fram-

tida utvecklingsmöjligheter är en viktig del i medarbetarsamtalet. Som ett resul-

tat av medarbetarsamtalet tar man fram en kompetensutvecklingsplan. Regel-

bundna arbetsplatsträffar ger förutsättningar till dialog på arbetsplatsen och gör 

det möjligt för medarbetaren att delta i att utveckla verksamheten. Arbetsplats-

träffar är också en viktig förutsättning för samverkan. Förvaltningen har åter-
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kommande förvaltningsträffar för att stärka delaktighet och trivsel genom att 

utvecklas och lära känna varandra bättre. Även hälsofrämjande aktiviteter ingår. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för delak-

tighet och trivsel (skala 1-8) 

 

6,1 

(2011) 

6 6 6,2 6,2 

Medarbetarnas betyg för ledar-

skapet (skala 1-8) 

6,0 

(2011) 

6 6 6,1 6,1 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbilda medarbetarna i 

det systematiska arbets-

miljöarbetet 

 

Thomas 

Reinholdt 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Utbilda chefer i utveck-

lande ledarskap 

Thomas 

Reinholdt 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
 

Planerad verksamhet 

En stor utbildningsinsats för samtliga chefer och skyddsombud i systematiskt 

arbetsmiljöarbete har påbörjats under 2013. Cheferna har en nyckelroll i arbetet 

med att styra och utveckla verksamheterna. För att stärka chefs- och ledarskapet 

inom kommunen, kommer en utbildning i det personliga ledarskapet att genom-

föras under tre år. Utbildningen startar till hösten. 

 

Jämställdhet och mångfald 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete utgår från den grundläggande principen om 

ömsesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering. Jämställdhet ska 

prägla våra verksamheter och arbetsplatser. Lika förutsättningar och villkor ska 

gälla för både kvinnor och män oavsett ålder och livssituation. 

 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för jämlik-

het, jämställdhet och mångfald 

(skala 1-8) 

4,8 

(2011) 

5,6 5,6 5,6 5,6 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Alla kontor ska ha minst 

en arbetsträff med jäm-

ställdhet och mångfald på 

dagordningen 

Thomas 

Reinholdt 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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God hälsa och arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö är den miljö där vi kan känna arbetsglädje och där samtliga 

medarbetares resurser tas tillvara och utvecklas. Medarbetarna ska ha en bra ar-

betsbelastning och arbetstakt, arbetet med att organisera och planera arbetet så att 

övertid undviks fortsätter. Den centrala och förvaltningens skyddskommitté 

sammanträder regelbundet och genomför arbetsmiljöronder. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för arbetsbe-

lastning och arbetstakt (skala 1-8) 

 

5,5 

(2011) 

5 5 5,6 5,6 

Medarbetarnas betyg för hälsa 

(skala 1-8) 

6,5 

(2011) 

6 6 6,6 6,6 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Alla kontor ska följa upp 

medarbetarenkäten årsvis 

 

Thomas 

Reinholdt 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Diskutera betydelsen av 

hälsofrämjande arbetsplat-

ser och lyfta fram friskfak-

torer tillsammans med 

medarbetarna 

Thomas 

Reinholdt 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Bra kompetensutveckling 

Förvaltningen strävar efter att ha kompetenta medarbetare på rätt plats, i rätt tid 

och i rätt antal. Genom att medarbetarna får möjlighet till lärande och utveckling 

i arbetet blir verksamheten mer effektiv. Kompetensutveckling ska ges genom 

olika former av lärande och aktiviteter. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Medarbetarnas betyg för möjlighet 

till lärande och utveckling, (skala 

1-8) 

6,5 

(2011) 

6 6 6,6 6,6 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Individuella kompetensut-

vecklingsplaner upprättas 

vid behov i samband med 

medarbetarsamtalet 

Thomas 

Reinholdt 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Ekonomi 

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett 

verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomis-

ka förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver 

medan verksamhetsperspektivet anger kommunens förmåga att bedriva sin verk-

samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Målen om hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap samt vårda 

tillgångarna avser det finansiella perspektivet och målet om effektivt resurs-

nyttjande det verksamhetsmässiga perspektivet. 

 

Hållbar ekonomisk utveckling 

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

kommun krävs en hållbar ekonomisk utveckling. Förvaltningen ska arbeta aktivt 

för att säkerställa en ekonomi i balans. 
 

Målindikator Utfall 

2012 

Mål 

2013 

Mål 

2014 

Mål 

2015 

Mål 

2016 

Budgetavvikelse nämn-

der, % 

17 0 0 0 0 

 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Följa ekonomin månadsvis 

och vidta åtgärder mot 

negativa budgetavvikelser 

Jan 

Öström 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

 

 

Effektivt resursnyttjande 

Antal ramavtal ska ökas för ett effektivt och ändamålsenligt användande av 

kommunens resurser. 
 

Målindikator Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 

Ramavtal, antal 57 58 60 63 66 
 

 

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Informationsmöten med 

chefer minst 2 gånger per 

år om upphandling 

 

Ingrid 

Andersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 

Information/avstämning 

med den kommunövergri-

pande upphandlingsgrup-

pen minst 3 gånger per år. 

Ingrid 

Andersson 

2014-01-01 2014-12-

31 

Ej genom-

förd 
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Uppdrag från kommunfullmäktige 

Uppdrag som ej avrapporterats  

Utvärdering av inrättandet av samhällsbyggnadskontoret 

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning får i uppdrag att tillsammans 

med miljö- och byggnämnden göra en utvärdering av inrättandet av samhälls-

byggnadskontoret och föreslå eventuella korrigeringar. Utvärderingen skulle 

presenterats senast under hösten 2011. I strategisk plan 2013-2015 beräknades 

utredningen klar hösten 2012. Utredningen är påbörjad och beräknas klar hösten 

2013. 

Plan för landsbygdsutveckling i strandnära områden 

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning får i uppdrag att färdigställa en 

plan för "Landsbygdsutveckling i strandnära områden" (LIS-plan) . Planen skulle 

färdigställas under 2011. I strategisk plan 2013-2015 beräknades utredningen 

klar under 2012. Arbetet är påbörjat och beräknas klart under 2013. 

Process för genomgripande organisationsöversyn 

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning får i uppdrag att upprätta förslag 

till process för genomgripande organisationsöversyn. Förslaget ska ta tillvara den 

nya teknikens möjligheter, stödja arbetsprocesser som främjar bästa service till 

kommunmedborgarna, medge goda arbetsförhållanden samt vara resurseffektivt. 

Förslaget skulle har redovisas till kommunstyrelsen senast januari 2013. Åter-

rapportering beräknas ske under hösten 2013. 

 

Nya uppdrag  

Initiera arbetet med en ny utvecklingsplan för Boden 

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning får i uppdrag att initiera arbetet 

med en ny utvecklingsplan för Boden för åren 2015-2025. I arbetet ska såväl 

kommunens förvaltningar som föreningsliv och branschorganisationer involve-

ras. Kommunens ambitioner för en utvecklad landsbygd ska ingå i utvecklings-

planen. Utvecklingsplanen ska fastställas senast 2014. 

Identifiera lämpliga områden för samverkan med närliggande kommuner 

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning får i uppdrag att tillsammans 

med övriga förvaltningar identifiera och konkretisera lämpliga områden för sam-

verkan med näraliggande kommuner identifieras. Särskild vikt ska läggas vid 

samverkan med Luleå, men även övriga kommuner i den så kallade Femkanten. 

Uppdraget ska redovisas senast hösten 2013. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 57 583 64 207 58 244 60 849 63 311

Kostnader 130 632 141 841 138 620 139 310 142 603

Nettokostnader 73 049 77 634 80 376 78 461 79 292

Tilldelad ram 87 847 81 228 80 376 78 461 79 292

Resultat 14 798 3 594 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Politisk verksamhet 19 076 22 482 26 436 24 513 24 728

Infrastruktur, skydd m m 17 185 18 913 20 091 19 643 19 644

Fritid och kultur 1 384 2 576

Affärsverksamhet -5 316 -6 891 -7 499 -7 339 -7 345

Vård och omsorg 4 977

Särskilt riktade insatser -712 -365 -50 -50 -50

Kommungemensam verksamhet 36 456 40 919 41 398 41 694 42 315

Summa (tkr) 73 050 77 634 80 376 78 461 79 292

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Den största planerade förändringen finns inom facklig verksamhet då budget är 

lagd utifrån verkligt utfall. Även ett fortsatt bra trafikavtal för televäxeln beräk-

nas under 2014. Inom kommungemensam verksamhet finns personalkostnaden 

för kontoren, full effekt av de åtgärder som gjorts inom kontoren kommer inte att 

synas innan 2015. 

2014 2015 2016

Facklig verksamhet -700 -700 -700

Telefonväxeln -288

Kommungemensam verksamhet -352 -900 -900

Kravverksamheten 150 150 150

Summa (tkr) -1 190 -1 450 -1 450

Budget/plan
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2012 2013 2014 2015 2016

Inkomster

Utgifter 27 937 14 184 11 980 13 900 11 900

Nettoinvesteringar 27 937 14 184 11 980 13 900 11 900

Specifikation per område

Markköp 17 628 1 500 1 500 1 500

GIT-invsteringar 1 630 1 700 1 700 1 700 1 700

Skredinventering 377 200 200 200

Översiktsplanering 825 1 000 1 200 1 200 1 200

Nya exploateringsområden 4 991 9 469 3 880 5 800 5 800

IT-investeringar 1 901 1 400 1 500 1 500 1 500

Ekonomisystem 2 000 2 000

Beslutsstödssystemet 585 615

Summa (tkr) 27 937 14 184 11 980 13 900 11 900

Budget/plan

 

Planerade investeringar 

Kommunledningsförvaltningen hade som avsikt att inleda upphandling av nytt 

ekonomisystem under hösten 2013 med planerat införande fr.o.m. hösten 

2014/15. Detta kommer bli framflyttat, upphandling planeras att inledas under 

andra halvan av 2014. 
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Serviceförklaringar 

Bygga och Bo 

Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen  

– köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan 

Näringsliv  

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen 

– erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan finns för 

aktuellt område 

– få beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 2 månader 

– få beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inom 6 veckor 

Socialt stöd 

Vid ansökan om skuldsanering erbjuds du 

– tid för ett första besök inom 3 veckor. 

Söka arbete i kommunen  

Du som söker utannonserad anställning i kommunen får  

– en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen 

då ansökan inkom 

– besked att rekrytering slutförts inom 14 dagar efter att anställningen 

av den nya medarbetaren är klar 
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Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


