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Inledning 
 
Kommunledningen presenterar en delårsrapport per april 2014 med både ljusa och mör-
ka inslag. På den positiva sidan ligger bl a att utbildningsverksamheten i Boden visar 
mycket goda verksamhetsresultat. Så goda att kommunen i en nyligen genomförd under-
sökning placerade sig på en hedrande 20:e plats i riket. Ett annat positivt inslag är att 
den pågående omvandlingen av Bodens centrum fullbordas under året, till gagn för livet 
i stadskärnan och för centrumhandeln. Ett tredje glädjeämne är etableringen av ytterliga-
re dataserverhallar i kommunen. Kommunledningen inleder nu en dialog med ett flertal 
fastighetsföretag i syfte att stimulera byggande av bostäder i Boden och därigenom un-
derlätta inflyttning. 
Bland de tyngre inslagen finns negativa budgetavvikelser i vissa verksamheter. Framför 
allt visar socialnämnden en negativ prognos, trots en positiv början av året. Kommun-
ledningen för en löpande dialog med nämnden och avser att i närtid föra fram ett förslag 
till handlingsplan för beslut i fullmäktige. 
 
Torbjörn Lidberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Samhällsutveckling 
 

Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle 

 

Möjligheten till en god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där trygghet, närhet och 
trivsel ger en bra livsmiljö. Det ska finnas gott om arbetstillfällen, ett attraktivt och bil-
ligt boende med en bra infrastruktur och goda kommunikationer, som toppas av ett rikt 
kultur- och fritidsutbud. Boden ska vara en trygg och säker kommun. Det innebär att 
varje medborgare ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen samt 
på allmänna platser, vilket är en förutsättning för att uppleva god livskvalitet. 

Viktigt för Bodens framtid är att näringslivet utvecklas och stärker sin konkurrenskraft, 
samt att arbetsmarknaden utvecklas positivt. Kommunen fortsätter sin utveckling som 
”militär- och företagarstaden” och arbetar strategiskt för att främja en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling. 

Kommunen värderar dialogen med medborgare, företagare och organisationer högt och 
arbetar ständigt med att utveckla den. Demokratin ska utvecklas och det är viktigt att ge 
medborgarna möjligheter till inflytande. Eftersom Bodens framtidspotential utgörs av 
dess barn och ungdomar fokuserar kommunen på att främja en ökad delaktighet bland 
ungdomar. 

Boden ska utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen och 
vara en av Sveriges klimatsmartaste eko-kommuner. 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse  
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Samhällsekonomin och kommunerna  
År 2013 avslutades mycket starkt för den svenska ekonomin. Ett skäl till det är att till-
växten i omvärlden får allt bättre fart. Den har dock kommit olika långt i olika länder. 
Utvecklingen i Ukraina skapar osäkerhet, men har hittills haft begränsad spridning till 
de finansiella marknaderna. Svensk BNP beräknas växa med omkring 3 procent i år. 
Den högre tillväxten innebär en fortsatt ökad sysselsättning. Läget på arbetsmarknaden 
förbättras dock relativt svagt och håller tillbaka pris- och löneutvecklingen.  

Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt men efter avdrag för pris- 
och löneökningar är tillväxten hög. Både i år och nästa år beräknar Sveriges kommuner 
och landsting att skatteunderlaget ökar med omkring 2 procent. Det är betydligt bättre än 
normalt.  

Även under 2013 förstärktes kommunernas resultat kraftigt av återbetalade premier från 
AFA Försäkring. Utan dessa tillfälliga intäkter beräknas resultaten falla kraftigt under 
2014 och Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att flera kommuner 
kommer att få problem att klara överskott 

Regionen  
Norrbottens läns landsting (NLL) ansökte i mars 2012 om att från 2015 bilda Region-
kommun Norrbotten med ansvar för regionala utvecklingsfrågor. En stor majoritet i 
landstingsfullmäktige ställde sig bakom ansökningsbeslutet, vilket tillstyrktes av samtli-
ga kommuner i länet. Under hösten 2013 avstyrkte regeringen ansökningarna från lands-
tingen i Norrbotten, Västernorrland och Västmanland, med motiveringen att i dessa län 
har länsstyrelserna ansvaret för regionala utvecklingsfrågor. Sveriges kommuner och 
landsting, SKL, har reagerat skarp mot beslutet och skrivit till regeringen att ompröva 
ansökningarna och föreslå att riksdagen beslutar att landstingen i dessa län erhåller det 
regionala utvecklingsansvaret från 2015. Den 5 mars 2014 beslutade riksdagen att upp-
mana regeringen att lämna en proposition om det regionala utvecklingsansvaret i Väs-
ternorrlands och Norrbottens län. SKL välkomnar beslutet. Det innebär ökade möjlighe-
ter att genomföra förändringen, även om det inte är troligt att det sker under innevarande 
mandatperiod. 

Pon Mining bygger en anläggning för renovering av komponenter till Caterpillarmaski-
ner inom gruvindustrin. Uppförandet av anläggningen vid Slipvägen inom södra delen 
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av före detta A8-området pågår och invigning beräknas ske hösten 2014. De bygger för 
att möta den framtida expansionen inom gruvindustrin i regionen. När full produktion 
uppnåtts beräknas cirka 60 personer arbeta vid anläggningen. Pon Mining säger att det 
inte är en tillfällighet att anläggningen förläggs till just Boden: ”Närheten till Björksnäs-
gymnasiet där utbildning av mekaniker sker är en anledning. Bra kommunikationer, 
närhet till viktiga gruvområden med snabbt växande marknader för våra produkter är 
andra faktorer som spelat in.” 
Riksväg 97 mellan Luleå kommun och Boden kommun upprustas till en mötesfri väg 
med 2+1 och 2+2-körfält och mitträcke. Etapp 1 Gammelstad-Sunderbyn och etapp 3 
Sävast-Boden är klara. Trafikverket tar nu fram en arbetsplan för den sista etappen, 
etapp 2 Sunderbyn-Sävast. Byggstart är beräknad till 2016. Vägen är en av regionens 
viktigaste leder i öst-västlig riktning. Den är en viktig koppling mellan städerna i områ-
det Fyrkanten (Luleå, Boden, Älvsbyn, Piteå). I genomsnitt trafikeras sträckan mellan 
Luleå och Boden av cirka 8 000 fordon per dygn. Cirka 3 300 bodensare pendlar till sin 
arbetsplats i Luleå och cirka 1 100 lulebor arbetar i Boden. 

Arbete pågår med att öka kapaciteten på Malmbanan där 750 meter långa tåg ska kunna 
mötas, vilket öppnar nya möjligheter för persontrafiken. Nya mötesstationer byggs och 
några befintliga förlängs. Den nya mötesstationen vid Sävastklinten i Boden är färdig. 
Byggarbeten med att förlänga mötesstationen i Lakaträsk påbörjades i maj 2013 och 
avslutas under 2014. 
Den 3 april 2014 fastställde regeringen den nationella planen för transportsystemet 
2014-2025. Norrbotniabanan finnas inte med i planen. I motsats till detta fattade EU i 
november 2013 det slutgiltiga beslutet om att prioritera ett utbyggt strategiskt europeiskt 
stomnät. I detta nät, som ska vara klart 2030, ingår Norrbotniabanan som en viktig del-
sträcka. EU är beredda att stå för upp till 30 procent av kostnaden för byggnationen, 
vilket i praktiken innebär drygt sju miljarder kronor. Kommunikationspolitiska rådet 
(KPR) i Norrbotten med kommunförbundet och NLL har lämnat ett remissvar. De op-
ponerade bestämt mot den låga ambitionsnivån för norra Sverige som förslaget innehöll. 
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Befolkning  
Befolkningsutveckling 2006-2014-04 
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År 1993 hade Boden en folkmängd på 30 570 personer och sedan dess har befolknings-
utvecklingen varit vikande fram till 2010 då befolkningen ökade med 63 personer. Ök-
ningen fortsatte under 2011 för att åter minska något under 2012. Under 2013 ökade 
befolkningen igen med hela 240 personer, främst på grund av hög invandring. Antalet 
invånare uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 27 838 personer. Under årets första fyra 
månader har befolkningen minskat med 20 personer och uppgår till 27 818 personer. 

Arbetslöshet  

Den svenska arbetsmarknaden har hittills stått emot försvagningen i omvärlden och sys-
selsättningen har tidigare bedömts öka. Nu vänder det svagt nedåt och 2014 minskar 
sysselsättningen, där den största jobbförlusten blir inom industri- och byggbranschen. 
Dock bedöms det bli fler jobb inom data, teknik samt restaurang och service.  På längre 
sikt kommer rekryteringsbehoven att åter stiga med en ökning inom flera yrken genom 
den stora generationsväxlingen.  

Totalt sett är arbetslösheten högre i Boden än vad den är i länet, även jämfört mot riket 
är arbetslösheten i Boden högre.  

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

Öppen arbetslöshet 3.8% 5.3% 3.6% 4.1% 4.1% 4.8%
Program med aktivitetsstöd 5.5% 15.2% 4.4% 12.1% 3.9% 9.8%
Total arbetslöshet, procent 9.3% 20.5% 8.0% 16.2% 8.0% 14.6%

Boden Länet Riket

Siffrorna avser ett genomsnitt för perioden 1/1 -30/4 2014 och bygger på arbetsförmedlingens statistik 
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Framtiden  
Utsikterna för framtiden är ljusare. Sveriges kommuner och landsting förutspår en kon-
junkturell återhämtning för 2015 och 2016 som leder till stor sysselsättningsökning och 
fallande arbetslöshet. Det stramare arbetsmarknadsläget leder till att lönerna höjs i allt 
snabbare takt. Effekten blir att skatteunderlaget växer betydligt snabbare än genomsnitt-
ligt. Det bidrar till att kommuner och landsting tros uppvisa relativt goda resultat och har 
råd att klara kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov. År 2017 
beräknas att arbetsmarknaden har nått balans och att skatteunderlagstillväxten bromsar 
in.  
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Verksamhet 
 

Fördel Boden – till nytta för medborgarna 

 

För att vara en attraktiv kommun ska den kommunala verksamheten tillhandahålla bra 
service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Kommunens medborgare och 
kunder/brukare av den kommunala servicen ska vara nöjda med den service som ges. 
Det ska vara en service som kännetecknas av en mycket hög kvalitet, vilket uppnås ge-
nom att kommunen har ett systematiskt förbättringsarbete. Det är också viktigt att med-
borgaren/kunden har möjlighet till delaktighet och inflytande.  

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse  

 

 
 

 
 

Årets verksamhet  

Utbildning och förskola 
Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av huvudmannens syrning mot de stat-
liga målen. De har begärt in dokument och har kompletterat tillsynen med fördjupade 
intervjuer. Boden kommer under våren att få ett eget beslut samt en rapport på de slut-
satser som Skolinspektionen drar av hela tillsynen. 

En sjunde förskoleavdelning är under uppförande inom kristallkulans förskola.  

Nyutexaminerade lärare måste genomgå en introduktionsperiod för att kunna få legiti-
mation som lärare. Introduktionsperioden ska motsvara en heltidsanställning på ett år. 
Legitimationen är en förutsättning för att kunna anställas tillsvidare som lärare. 
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Anhöriginvandringen ökar konstant. Det är oftast kvinnor med flera barn från Somalia 
som kommer hit via olika flyktingförläggningar i övriga delar av Sverige. De har med 
sig permanent uppehållstillstånd vilket innebär att vi ska erbjuda alla barn plats i för- 
och grundskola. Utbildningsnämnden ser det som en stor utmaning att erbjuda en bra 
kvalitet för eleverna. 

Vård och omsorg 
Enheten för arbete och sysselsättning (ESA)är nu i skarp drift. Brukarnas behov och 
önskemål gällande arbete/sysselsättning har gjort att ett bageri har startat och en tid-
ningsredaktion är på väg att starta. 
 
En utbildningsinsats kallad ”Reflexen” har startat för personliga assistenter, personal 
inom ESA samt boendestöd. Utbildningen syftar bl a till att öka kunskap om lagar, etik 
och bemötande. En stor del av utbildningen ägnas till att öka brukarens delaktighet i 
omsorgen. Projektet som bedrivs med Samhall har startats under april. Anställda av 
Samhall kommer att avlasta omvårdnadspersonalen vid äldreboenden med arbetsuppgif-
ter av servicekaraktär. 
 
Snabba utskrivningar från Sunderby sjukhus samt platsbrist på korttidsboendet medför 
att patienter med omfattande omvårdnads- och medicinska behov vårdas i hemmet. 
Samarbete med landstinget har under perioden påbörjats för att förbättra omvårdnaden 
för brukare med palliativa insatser vilka har ökat i antal. 
 

Näringsliv 
Förutom de månatliga företagsfrukostarna som är väldigt uppskattade har Tillväxtnämn-
den genomfört träffar riktade till olika specifika målgrupper som handlare och lands-
bygdsföretagare. En näringslivsdag är genomförd av projektet North Waste Infrastructu-
re. Under en eftermiddag presenterades resultaten från forskningen i delprojekten samt 
vilka kommersialiseringsmöjligheter som finns. På programmet fanns också tre Boden-
företagare som berättade om sitt hållbarhetsarbete. 

Bodens Kommun deltar i projektet ”Dags att designa Norrbotten” som drivs av Centek. 
Projektet syftar till att lyfta fram upplevelsen av staden ur besökarens perspektiv och på 
så sätt få till en attraktivare stad för både besökare och invånare. 

Kultur och fritid 
Under våren har inte några större arrangemang har genomförts, men övrig verksamhet 
har genomförts enligt plan. En varm period under februari gav bekymmer med att hålla 
skidspår i en bra standard, dock utan egentlig större påverkan på säsongen i stort. 
 
Filminspelningen av Så ock på jorden av Kay Pollak påbörjades i februari och fortsätter 
med byggandet av Töre Kyrka inne i A-hallen på Hildursborg, som dessutom kommer 
att bli huvudplaceringen av filmproduktionen. 
 
Den stora konsthändelsen 2014 i Boden, Norrbotten och Sverige är utställningen “Pussy 
Riot and the Cossacks”. Utställningen kommer att visa rysk protestkonst som spänner 
från sotsart (socialist art) som uppstod på 70-talet till dagens Pussy Riot. Totalt kommer 
ett 40-tal ryska konstnärer från fyra decennier att ställas ut foto, måleri och videoverk. 
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En miniutställning med några av verken, inklusive ett seminarium med representanter 
från Utrikespolitiska institutet, kommer att gå av stapeln på Kulturhuset i Stockholm. 

Leva och bo 
Inledningen av året har varit varmare än normalt vilket inneburit en lägre värmeförsälj-
ning än ett normalår. Den lägre försäljningen har mötts av låga bränslekostnader. Om 
resterande del av året utvecklas normalt kommer resultatet för fjärrvärmen att ligga på 
samma nivå som för 2013. 

Stiftelsen fortsätter att arbeta utifrån den lagda affärsplanen och dess mål. En av mål-
sättningarna är att öka uthyrningsgraden. Under första tertialet 2014 är den genomsnitt-
liga uthyrningsgraden 98,4% (97,3% helåret 2013) och vi ser en fortsatt god efterfrågan. 
Satsning på förädling och utveckling av fastighetsbeståndet görs fortsatt under 2014. 

Framtiden 
Ett intensivt arbete pågår med att sälja in vår region och det vi har att erbjuda för data-
centeretableringar. Vi marknadsför oss gemensamt med Luleå och Piteå under region-
namnet The Node Pole. Bodens Utveckling AB har i nära samarbete med The Node Pole 
byggt upp en kundstock för datacenteretableringar under det senaste året. Arbete under 
resterande del av 2014 kommer att fortsätt i oförminskad takt.  

Tekniska förvaltningen är inne i ett omfattande arbete med att förändra organisationen 
till ett nytt fastighetsuppdrag. Förslaget är att en beställarorganisation organiseras inom 
tekniska förvaltningen med uppdraget att samordna kommunens lokalplanering och 
verka som en beställarkompetens gentemot både det nya kommunala fastighetsbolaget, 
men även gentemot fastighetsbolag som äger externt förhyrda lokaler.  
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Medarbetare  
 

Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare 

 

Den kommunala verksamheten utgår från medborgarnas behov av insatser och service. 
Arbetet i kommunen är därför viktigt och betydelsefullt. Kvaliteten i den kommunala 
verksamheten skapas i mötet mellan medarbetare och medborgare/kund/brukare. Med-
arbetarna är en del av hela kommunens verksamhet. 

Förutsättningar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare är bland annat:  

 Ett bra medarbetarskap och ledarskap 

 Jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna 

 God hälsa och arbetsmiljö 

 Bra kompetensutveckling 

 Konkurrenskraftiga löner och villkor  

Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, trivas med sina arbetsuppgifter och 
vara stolt över de insatser, det yrke och den verksamhet de arbetar inom. Det finns en 
gemensam värdegrund som alla medarbetare förväntas dela. Den går ut på att bemöta 
varandra och medborgarna med respekt och sätta kunden i fokus. Medarbetarna förvän-
tas vara med och påverka, ta ansvar, ständigt arbeta med förbättringar, samverka över 
gränser och använda resurserna kostnadseffektivt. 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 
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Personalstruktur 

Antal tillsvidare- och visstids-
anställda/nämnd Tillsvidare Visstid Tillsvidare Visstid

Kommunstyrelsen 287 22 284 25
varav kommunledningsförvaltning 83 9 82 13
varav teknisk förvaltning 182 9 178 9
varav räddnings- beredskapsförvaltning 22 4 24 3

Utbildningsnämnd 706 73 708 88
Socialnämnd 948 161 943 151
Tillväxtnämnd 52 11 58 8
Summa kommunen 1 993 267 1 993 272
varav kvinnor 1 551 199 1 550 211
varav män 441 68 442 61

2013-12 2014-04

  
 

Sedan årsskiftet är antalet tillsvidareanställda detsamma, medan antalet visstidsanställda 
ökat. De flesta som arbetar inom kommunen är kvinnor, 78 %.  

Andelen heltid/deltid är oförändrad. Drygt 69 % av de tillsvidareanställda medarbetarna 
arbetar heltid.  Andelen kvinnor som arbetar heltid är i april 66 % och andelen män näs-
tan 81 %. 

Medelåldern har ökat något och är nu 49 år. Antal tillsvidareanställda medarbetare som 
är 58 år och äldre var i april 538, vilket motsvarar 27 %. 

Arbetsmiljö och hälsa 

För att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt med en god 
fysisk och psykisk arbetsmiljö.  En god arbetsmiljö är en miljö där medarbetarna känner 
arbetsglädje och trivs. Arbetet med arbetsmiljön är en ständigt pågående process som är 
en naturlig del av den dagliga verksamheten. Hälsa ses ur ett helhetsperspektiv där fy-
siska, psykiska och sociala faktorer hänger samman. 

Sjukfrånvaro 
Siffrorna för sjukfrånvaron jan - april 2014 är preliminära. Sjukfrånvaron har ökat något.  
Periodens totala sjukfrånvaro är 6,6 % vilket är 1 % högre än motsvarande period 2013.  
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Sjukfrånvaron inom förvaltningarna varierar mellan 2,4 -8,2 %. Andelen långtidsfrånva-
ro är 41,1  % vilket är högre än för motsvarande period föregående år. 

Framtiden 
Kommunens verksamheter förändras på grund av demografiska förändringar (föränd-
ringar av elevunderlag, förändringar i ålderssammansättning), verksamhet läggs ut på 
externa utförare, valfrihet (LOV, friskolor), organisationsförändringar, sparkrav mm. 
Inom flera nämnder fortsätter arbetet med att anpassa organisation och bemanning till 
verksamheten. 
 
Personalförsörjning är en viktig framtidsfråga för att kunna leverera skola, vård, omsorg, 
teknisk service och andra välfärdstjänster av högsta kvalitet. Det kommer att råda kon-
kurrens om arbetskraft på grund av den generationsväxling som pågår, vilket medför att 
det blir allt viktigare att behålla och utveckla medarbetare oavsett ålder. Att behålla 
kompetensen i samband med generationsväxlingen är en stor utmaning. I det arbetet kan 
ingå att hitta lösningar som underlättar för äldre att jobba kvar. 
 
Det kan vara en framtidsfråga att kunna erbjuda tryggare anställningsvillkor och önskad 
sysselsättningsgrad för att trygga personalförsörjningen. Om fler erbjuds heltids- och 
tillsvidareanställning får det även positiva effekter som minskat rekryteringsbehov och 
bättre kontinuitet hos kunderna/ brukarna.  

Kommunen har antagit den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män, CEMR.  Målet är att erbjuda likvärdig och jämställd medborgarservice oavsett 
kön. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i det dagliga arbetet i alla 
verksamheter, på alla nivåer och steg av beslutsprocesser, vid planering och beredning, 
när resurser fördelas, i det praktiska genomförandet samt vid uppföljning.  

Det sker en utveckling mot nya löneavtalskonstruktioner som inte anger någon nivå för 
garanterat utfall, så kallade sifferlösa avtal. Det innebär att ansvaret för lönebildningen 
alltmer övergår från centrala överenskommelser till avgöranden i den enskilda kommu-
nen.  
 
Diskussioner pågår om att höja pensionsåldern. Som ett första steg föreslås att rätten att 
kvarstå i arbete höjs från 67 år till 69 år.  
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Ekonomi 
 

Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning 

 

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling krävs en hållbar 
ekonomisk tillväxt. Omvänt innebär en svag ekonomi begränsningar i möjligheten att 
utveckla den kommunala verksamheten. Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är 
ett effektivt användande av kommunens resurser i verksamheten. 

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsume-
rar. Resultatnivån måste därför över tiden säkerställa förmågan att även i framtiden pro-
ducera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett hand-
lingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten.  

För att säkerställa servicenivån är det också viktigt att kommunens likvida medel an-
vänds optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätthålls. Kommunens 
tillgångar måste vårdas och värdesäkras.  

God ekonomisk hushållning 
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat mål – både i ett fi-
nansiellt perspektiv (hållbar ekonomisk utveckling, god betalningsberedskap och vårda 
tillgångarna) och i ett verksamhetsmässigt perspektiv (effektivt resursutnyttjande). Det 
finansiella perspektivet anger de ekonomiska förutsättningarna för kommunens verk-
samhet och verksamhetsperspektivet anger förmågan att bedriva verksamheten på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Mål och måluppfyllelse kommer att redovisas 
för första gången i denna delårsrapport. 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 

 

 



Förvaltningsberättelse - Ekonomi 

16 
 

 

 
Ekonomisk översikt 
Den ekonomiska översikten innehåller en beskrivning av året som gått hittills och i vissa 
fall även en översikt över de senaste åren. 

Resultat jämfört med föregående år 
Resultatutveckling (före extraordinära poster) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommunens resultat för årets första 4 månader är -7,6 mkr. Resultatet vid delårsrappor-
ten 2013-04 var -20,4 mkr. Utfallet inkluderade då en ökning av semesterlöneskuld, 
ferielöneskuld och skuld för okompenserad övertid för perioden jan-april med 25, 7 mkr. 
Årets ökning av semesterlöneskuld är 27,5 mkr. Om man bortser från dessa jämförelse-
störande kostnader så är årets period resultat +19,9 mkr, vilket är bättre än motsvarade 
period förra året med 14,4 mkr.   
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Avstämning mot kommunallagens balanskrav 2013 Prognos 2014

Årets resultat 32,6 13,8
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar -2,6 -1,5
Resultat enligt balanskrav 30,0 12,3

Synnerliga skäl
Avsättning till resultatutjämningsreserv -14,5 0,0
Justerat resultat, mkr 15,5 12,3
 

Vid kommunens avstämning av balanskravet har samtliga vinster som uppkommit vid 
avyttring/-försäljning av anläggningstillgångar räknats bort. Prognosen för balanskravs-
resultatet 2014, d v s resultatet efter justering av dessa vinster, uppgår i år till 12,3 mkr. 
Kommunen uppfyller således kommunallagens balanskrav och kommer inte att ha något 
underskott att täcka vid årets slut. 

Under fjolåret inrättades en resultatutjämningsreserv och upparbetade överskott för åren 
2010-2012 har reserverats i denna. Per sista december 2014 uppgår resultatutjämnings-
reserven till 63,4 mkr. 

Under åren 2005 och 2006 öronmärktes en del av balanskravsresultatet för kommande 
ökning av pensionskostnader. Under 2008 nyttjades en del av pensionsreserven för att 
vid det årets slut uppgå till 40,6 mkr. Under åren 2009-2011 gjordes avsättningar till en 
stabiliseringsfond. Denna fond har avslutats under 2013 och 31,7  av medlen fördes över 
till pensionsreserven som därefter uppgår till 72,3 mkr. Resterande  

Eftersom årets prognostiserade resultat understiger 1 % så kommer ingen avsättning till 
resultatutjämningsreserven att kunna göras i år.  
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Driftredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 

 
Driftredovisningen innehåller kommuninterna poster. 
 
 

 

 

Avvikelse periodens utfall jämfört med budget för perioden 
Budgeten för styrelser och nämnder för perioden januari-april uppgår till 514,0 mkr. Det 
sammanlagda utfallet för styrelser och nämnder uppgår till 507,9 mkr, vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse för perioden med 6,1 mkr.  De nämnder som visar överskott är 
kommunledningsförvaltningen, utbildningsnämnden, socialnämnden och tillväxtnämn-
den. Den största positiva budgetavvikelsen för perioden återfinns inom socialnämnden, 

Belopp (tkr)
Budget Utfall Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Ks-Kommunledningsförv. 26 692 24 175 2 517 5 762 80 084 78 663 1 421 5 860
Ks-Tekniska förvaltningen 33 605 38 502 -4 897 338 100 825 106 145 -5 320 -1 935
Ks-Räddnings- och beredskapsförv. 8 596 8 818 -222 -91 25 790 25 523 267 44
Utbildningsnämnden 190 224 189 817 407 237 570 727 570 201 526 7 143
Socialnämnden 216 897 209 473 7 424 -1 402 650 755 668 559 -17 804 -23 375
Miljö- och byggnämnden 219 253 -34 54 658 658 0 50
Tillväxtnämnd 35 888 34 967 921 -689 107 675 109 394 -1 720 2 203
Överförmyndarnämnden 1 317 1 509 -192 -30 3 952 4 069 -117 -30
Revisionen 537 339 198 310 1 612 1 612 0 13

Summa nämnder/styrelser 513 974 507 852 6 121 4 489 1 542 078 1 564 824 -22 747 -10 026

Ks- Finansiering -516 901 -500 207 -16 695 -35 298 -1 550 859 -1 578 613 27 754 16 954

Årets resultat -2 926 7 646 -10 572 -30 809 -8 782 -13 788 5 006 6 928
 exkl. semesterlöneskuld -4 593 -19 803 -15 211 6 731 -13 782 -16 788 3 006 3 211

Avvikelse
Period Helår

Avvikelse
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7,4 mkr, och återfinns inom LSS, hälso- och sjukvård, äldreboende, individ- och familj-
omsorg och försörjningsstöd. Störst överskott finns inom äldreboende vilket beror på 
utökad budget som ska finansiera ett Samhallprojekt, samt utökning av nattpersonal vid 
äldreboende vilket startar under april/maj. Tekniska förvaltningen har ett underskott på 
4,8 mkr och det beror främst på högre kostnader för vinterväghållningen, samt ett stort 
antal läckor inom VA-verksamheten. Finansförvaltningen redovisar ett överskott jämfört 
med budget på 8,9 mkr när hänsyn har tagits till semesterlöneskulden, som varierar kraf-
tigt över tid. Avvikelsen för perioden inklusive semesterlöneskuld uppgår till minus -
16,7 mkr. Det ligger helt i linje med prognosen för året. 

Avvikelse årsprognos jämfört med årsbudget 
Årsprognosen per april tyder på ett resultat för 2014 på +13,8 mkr. Avvikelsen mot bud-
get beräknas således bli 5,0 mkr (exkl semesterlöneskuld 3,0 mkr), där nämnder och 
styrelser står för -22,7 mkr och finansförvaltningen för +27,8 mkr. 

Det är socialnämnden som räknar med den största budgetavvikelsen, -17,8 mkr (-18,5 
exkl bostadsanpassning och försörjningsstöd) och underskottet bedöms bland annat upp-
stå inom äldreboendena på grund av kostnader vid öppnande av Bergbacka äldreboende 
(preliminärt 1 augusti). I väntan på öppnande av Bergbacka, förväntas kostnader för 
betalningsansvar till landstinget för perioden maj-juli på grund av att utskrivningsklara 
från sjukhus inte kommer att kunna beredas plats på korttidsboende/äldreboende på 
grund av full beläggning. Prognos för hemvård visar totalt sett på ett underskott om 6 
628 tkr. Det är för hemtjänst i kommunal regi som prognosen försämrats, prognosen 
uppgår till underskott med 7 628 tkr. Prognos för externt utförd hemtjänst visar på över-
skott med 1 000 tkr på grund av lägre volym än budgeterat. 

Kommunstyrelsens tekniska förvaltning beräknar att nettokostnader för drift kommer att 
uppgå till 106,1 mkr, vilket innebär ett underskott på -5,3 mkr. Budgetavvikelsen beror 
till stor del på högre kostnader för vinterväghållning och materialinköp. Vad gäller VA 
så är bedömningen att den taxehöjning som genomfördes per 1 januari i år inte kommer 
att täcka hela underskottet som byggts upp de tre senaste åren. Dock kommer underskot-
tet att minska ner till 4 mkr. Årskostnader för skötsel av tätortsnära skog, renhållning 
allmän plats och gata m.m. bedöms öka med 1,2 mkr, medan färdtjänstverksamheten 
bedöms generera ett överskott på 1,5 mkr till följd av ett bra avtal för inköp av transport-
tjänster. 

Utbildningsnämndens prognos för 2014 pekar på en positiv budgetavvikelse med +526 
tkr. För- och grundskola förväntas ge ett överskott med +637 tkr, där de totala intäkterna 
beräknas stå för ett överskott på 4,1 mkr och de totala personalkostnaderna beräknas bli 
-3 mkr. Skolskjutsar har ett förmodat överskott med 1,6 mkr. Gymnasieskola och Lär-
centrum prognostiserar ett underskott med 2,0 mkr där hela underskottet finns inom 
gymnasieskolan på grund av hyra för nyare maskiner, anpassning till nyare teknik och 
utbildningskostnader inom bygg- och anläggningsprogrammet. Administration och in-
tegration kommer att ha ett överskott beroende på långtidssjukfrånvaro och ej tillsatta, 
vakanta anställningar.  

Årsprognosen för tillväxtnämnden visar på ett underskott på 1,7 mkr. Huvudorsaken är 
det förväntade underskottet på grund av den pågående renoveringen av äventyrsbadet 
Nordpoolen. Anläggningen är planerad att nyöppna den 1juni och inkomstbortfallet 
netto beräknas uppgå till 1,5 mkr, samt minskade intäkter för Sensias verksamheter på 
ca 0,4 mkr. Detta antagande bygger på att verksamheten kan öppna 1 juni. Varje veckas 
försening under sommarperioden innebär ett inkomstbortfall på 150-250 tkr. 



Förvaltningsberättelse - Ekonomi 

20 
 

 

Finansförvaltningen beräknar en positiv avvikelse mot budgeten på 27,7 mkr vid årets 
slut. Det är en förbättring med 11,1 mkr jämfört med mars och beror på att löneöversy-
nen för 2014 är klar och att det återstår 5,3 mkr av den centrala lönepotten, en förbättrad 
skatteunderlagsprognos med 3,2 mkr samt att pensionskostnaderna beräknas bli 2,5 mkr 
lägre än tidigare. 

Det beräknade överskottet beror som tidigare främst på högre skatte och utjämningsin-
täkter eftersom det var 219 fler invånare den 1 november 2013 än beräknat men även på 
de förbättrade skatteunderlagsprognoserna. Överskottet för skatt och utjämning bedöms 
uppgå till 16,8 mkr efter att budgeten utökats med 13,2 mkr på grund av skattehöjningen 
med 25 öre. Det som återstår efter att budget för löneökningar är fördelad, 5,3 mkr, be-
räknas finnas kvar vid årets slut. Positiva budgetavvikelser beräknas även för semester-
löneskuld samt reavinster och förluster med 2 mkr respektive 1,5 mkr men även för pen-
sioner där det nu beräknas ett överskott på 1,4 mkr. 

I nämnders och styrelsers verksamhetsberättelser finns närmare detaljer kring beräknade 
över- och underskott.  

Förändring av förvaltningarnas årsprognoser 2014 
 

Belopp (tkr) Feb Mars April
Ks-Kommunledningsförv. 94 297 1 421
Ks-Tekniska förvaltningen -300 -5 320 -5 320 
Ks-Räddnings- och beredsk.förv. 0 0 267
Utbildningsnämnden 346 138 526
Socialnämnden -7 928 -9 626 -17 804 
Miljö- och byggnämnden 0 0 0
Tillväxtnämnd -2 880 -1 710 -1 720 
Överförmyndarnämnden 0 0 -117 
Revisionen 0 0 0

Summa nämnder/styrelser -10 668 -16 220 -22 747 

Ks- Finansiering 15 488 16 618 27 754

Summa  4 820 398 5 007
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Den ekonomiska uppföljning som genomförs månadsvis i form av månadsbokslut med 
periodiserat utfall och årsprognos per nämnd visar att nämnderna sammantaget redan 
från början av året har relativt stora budgetavvikelser, vilket kan peka på en ytterligare 
förbättring vad gäller följsamhet med det verkliga utfallets utveckling.  
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Investeringsredovisning per nämnd/styrelse (tkr) 
 

 
 

Investeringsredovisning innehåller kommuninterna poster.  

 
Investeringar för 24,1 mkr har gjorts under perioden vilket innebär ett överskott jämfört 
med budget på 31,9 mkr. Huvuddelen av investeringarna genomförs under sommar- och 
höstmånaderna vilket förklarar periodens stora överskott. För helåret beräknas invester-
ingar uppgå till 166,2 mkr d v s 1,9 mkr lägre än budgeterat. Överskottet beror bland 
annat på att Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett överskott för projektet 
Övr. exploateringar, då det finns viss osäkerhet gällande om projektet kommer igång 
under 2014 i full skala eller senareläggs. En förskjutning av projektet innebär att erhåll-
na medel inte upparbetas under året. Tekniska förvaltningen i sin tur beräknar en högre 
kostnad för ombyggnad av stadshus B med 4,9 mkr.  

 

Nämnd/styrelse Budget Utfall Perioden Budget Prognos Året

Kommunstyrelsen 48 766 22 168 26 598 146 310 145 782 528,0
varav kommunledningsförvaltning 1 447 -5 934 7 381 4 341 -659 5 000,0
varav teknisk förvaltning 47 123 28 102 19 021 141 380 146 321 -4 941,0

   varav räddn- o beredskapsförvaltning 196 0 196 589 120 469,0
Utbildningsnämnd 2 700 851 1 849 8 100 8 100 0,0
Socialnämnd 3 961 1 086 2 875 11 884 11 614 270,0
Tillväxtnämnden 613 613 1 840 740 1 100,0

Summa nämnder/styrelser 56 040 24 105 31 936 168 134 166 236 1 898

Avvikelse Avvikelse
Period Helår
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Likvida medel 
Likviditetsutveckling kommunen 
 

 

Kommentarer till likviditetsförändring 
Kommunens likvida medel ökade under januari med 15 mkr, vilket berodde på ett posi-
tivt kassaflöde från den löpande verksamheten och att kortfrisiga fordringar minskade. 
De kortfristiga skulderna minskade också, eftersom stora utbetalningar genomfördes i 
början av januari istället för i slutet av december.  
 
Under februari ökade likvida medel med ytterligare 22 mkr, främst tack vare att kortfris-
tiga skulder och fordringar ökade. 
 
Till skillnad från årets två första månader så minskade kommunens likvida medel i mars, 
med 42 mkr. Minskningen beror till största delen på att 33 mkr betalades in till pen-
sionsvalet avseende 2013 års intjänade tjänstepensioner. Investeringarna ökade med 8 
mkr under månaden, vilket också påverkat likviditeten negativt.  
 
Under april ökade de likvida medlen med 19 mkr, främst tack vare mindre leverantörs-
utbetalningar jämfört med föregående månad. 
 

Framtiden  
Befolkningsförändringen i kommunen under årets första månader visar på en svag 
minskning av befolkningen med -20 personer. Den lagda prognosen för 2014 på en ök-
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ning av befolkningen med 105 personer blir svår att uppnå. Befolkningsökningen be-
döms fortsätta men något mindre än vad prognosen för 2014 tidigare visat.  

Ekonomin är fortsatt ansträngd trots positiva befolkningssiffror för 2013 med ökande 
skatteintäkter som följd. Det beror främst på fortsatta underskott i socialnämnden och att 
det budgeterade överskottet i 2014 års budget bara sattes till 1% vilket ger små margina-
ler. Socialnämndens underskott försämras dramatiskt i delårsrapporten och ytterligare 
behov har lyfts fram av nämnden inför budgeten för 2015. Utmaningen att åstadkomma 
en balanserad budget i socialnämnden är betydande och att nämnden inte beviljades 
ansvarsfrihet av kommunfullmäktige för 2013 års verksamhet samt byte av ordförande 
har satt ytterligare fokus på frågan i budgetarbetet inför 2015.  

Kommunen arbetar med att starta upp ett fastighetsbolag där den kommunala fastighets-
förvaltningen bolagiseras. Arbetet pågår intensivt och bolaget beräknas vara i drift med 
övertagna fastigheter senast vid årsskiftet 2014/2015.  

Förvärv av bolagen Timjan (Boden Area) och Rosenbuske (medborgarhuset) från Svea-
fastigheter genomförs under juni månad. Förvärven innebär att kommunen lånar 160 
mkr till köpeskillingen. 



Förvaltningsberättelse - Ekonomi 

25 
 

 

Belopp (tkr)
Budget Utfall Perioden Föreg.år Budget Prognos Året Föreg.år

Verksamhetens nettokostnader -494 491 -512 665 -18 173 -21 486 -1 483 620 -1 496 473 -12 853 23 119
Avskrivningar -29 059 -27 748 1 311 442 -87 186 -86 306 880 -4 313

Verksamhetens nettokostnader -523 550 -540 413 -16 862 -21 044 -1 570 806 -1 582 779 -11 973 18 806

Skatteintäkter och utjämning 526 341 531 389 5 047 827 1 579 180 1 595 957 16 777 -1 989
Finansiella intäkter 1 460 2 194 735 -869 4 379 4 841 462 -2 610
Finansiella kostnader -1 324 -817 506 -9 724 -3 972 -4 231 -259 -7 279

Resultat före extraordinära poster 2 926 -7 646 -10 572 -30 809 8 782 13 788 5 006 6 928

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Årets resultat 2 926 -7 646 -10 572 -30 809 8 782 13 788 5 006 6 928

Period Helår
Avvikelse Avvikelse

Ekonomiska rapporter 

Kommunens resultaträkning 

 
 

*utfall 2014 och 2013 baseras på ”Årets resultat exkl. semesterlöneskuld”. Utfall 2012 baseras på ”Årets resultat” och är 
inte periodiserat. 
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Kommunens balansräkning 
 

Delårsrapport Årsbokslut 
(tkr) 2014-04 2013
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 320 036 1 326 434
Omsättningstillgångar 304 244 361 523
Summa tillgångar 1 624 280 1 687 957

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 1 201 776 1 127 158
Årets resultat -7 645 42 002
Summa eget kapital 1 194 131 1 169 160

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 99 306 84 730
Övriga avsättningar 4 112 4 064
Summa avsättningar 103 418 88 794

Skulder
Långfristiga skulder 43 647 32 178
Kortfristiga skulder 283 084 397 825
Summa skulder 326 731 430 003

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR,
OCH SKULDER 1 624 280 1 687 957

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförbindelser 939 540 939 540
Borgensförbindelser 1 011 777 1 011 777
Operationella leasingavtal 997 942 997 942
Övriga ansvarsförbindelser 191 191
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Verksamhetsberättelser 

KS-kommunledningsförvaltningen 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 
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Aktiviteter 

 
 
Uppdrag 

 

Perioden som gått 

Ekonomikontoret 
Under första delen av året har betydande insatser gjorts för utredning och uppstart av 
bildandet av nytt fastighetsbolag. Koncernfrågorna har tagit mer tid genom att bl.a 
BUAB expanderar sin verksamhet samt att Arenabolaget ska rekonstrueras. Även fas-
tighetsförvärven av Arenan och centrumfastigheterna avser bolagsförvärv.  

Budgetarbetet har under perioden varit intensivt med koppling till socialnämndens un-
derskott och framförda resursbehov samt beslutet om utebliven ansvarsfrihet och där-
med sammanhängande förändringar. Förberedande arbete pågår inför byte av ekonomi-
system och en projektplan ska tas fram innan semestern.  

Information om avtal och riktlinjer för inköp har hållits vid tre tillfällen under januari till 
mars för Kommunlednings-, Tekniska -, Utbildnings- och Tillväxtförvaltningen. Sam-
manlagt har ca 20 chefer deltagit. Vid dessa träffar informerades att digitala rekvisitio-
ner, beställning av kontorsmaterial och digital beställning av upphandlingsuppdrag är i 
drift och finns i ”servicewebb” på intranätet 
 
Under våren har upphandlingsenheten deltagit i företagarfrukost vid två tillfällen.  
På näringslivsdagen 19 mars deltog upphandlingsenheten med information om olika 
miljökrav som ställs i kommunens upphandlingar. 
 
Ett tiotal upphandlingar har påbörjats och pågår under våren varav 10 avtal har tecknats 
under januari till och med april. 
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Två elever från yrkeshögskoleutbildningen Inköp & supply management har gjort 14 
veckors praktik på upphandlingsenheten under perioden. De har bland annat arbetat med 
avtalsuppföljning, genomfört var sin upphandling och utarbetat ett utkast till en intern 
webbutbildning för anställda. Webbutbildningen är tänkt att ge övriga anställda kunskap 
om var avtal finns och vilka riktlinjer som gäller vid köp till kommunen.  

IT-kontoret 

Projektering av sommarens utbyggnad av bredband har slutförts. Det är Svartlå, Bred-
åker, Brännberg, Sörbyn, Sundsnäs och Skogså som byggs ut under 2014. Dessutom 
byggs nätet i Harads och Överstbyn ut för att nå ytterligare ett antal hushåll och företag. 

Kommunens interna IT-infrastruktur har uppdaterats med nya servrar och ett nytt lag-
ringssystem.  
Arbetet tillsammans med övriga Norrbottenskommuner som ingår i den gemensamma e-
nämnden har tagit fart under perioden. Våra erfarenheter inom e-tjänster är värdefulla i 
det gemensamma arbetet och Boden har en framskjuten position i de projekt som är 
igång eller planeras. 

Personalkontoret  

Utbildning för chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete har fortsatt. 
Två omgångar av utbildningen för chefer i personligt ledarskap har genomförts. 

Löneöversyn 2014 är genomförd för samtliga fackliga organisationer och de nya lönerna 
är utbetalda i april. Behov av lönestrukturåtgärder för 2015 har inarbetats i budgetpro-
cessen, vilket ger en mer långsiktig lönepolitik.  
Arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter. En strategi och handlingsplan för hur 
arbetet med jämställd medborgarservice ska integreras i det vanliga arbetet är framtagen. 

Informationskontoret 
Under första kvartalet har tre medieutbildningar genomförts. Förberedelserna dels för 
EP-valet och dels för det allmänna valet till hösten går vidare. Pilotprojektet med 
läsplattor till politiker i Kommunstyrelsen har avslutats och nu går driften vidare. Revi-
dering av kommunens grafiska profil har inletts liksom ett projekt med nya mallar för 
kommunens dokumenthantering.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Exploateringen av Öfvre Sanden färdigställdes inom tidplan och inom budget.  Försälj-
ningen av tomter på Öfvre Sanden pågår. I dagsläget är det 6 tomter som är sålda och 
ytterligare 2 som är bokade. Ett hus är färdigställt och tre hus är under uppförande. På 
Hornsberg är 3 tomter sålda samt en bokad. Två hus är uppförda.  

Exploateringen av Södra Bränslan pågår och första etappen med VA-arbetena är färdig-
ställd. Inför etapp två har ett skogsområde avröjts. Arbetet med tomtindelningar och 
prissättning pågår. Före detta förskolan på Stackvägen har försålts till en köpeskilling av 
2 050 000 kr. Även två bostadsrättsradhus i Bodsvedjan  har försålts till en köpeskilling 
av 92 000 kr respektive 125 000 kr.  
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Under perioden har ett antal detaljplaner vunnit laga kraft, bland dem kan nämnas Södra 
Bränslan (ändamål bostad/häst) samt Rotorvägen (industriändamål). Bland pågående 
planarbeten kan nämnas Sörbyn (bostäder/kultur), Brännan (bostäder) samt kv Biet (bo-
städer).  
Fyrkantskommunerna har nu tecknat avtal med en extern leverantör att utveckla den nya 
WebGIS-applikationen (WebGIS 2.0). Arbetet påbörjades i april 2014. Den framtida 
förvaltningen av WebGIS-applikationen kan leda till ett fördjupat samarbete mellan 
fyrkantskommunerna kring GIS, kartor, mätning och statistik och en gemensam drift av 
WebGIS-applikationen.  
 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Politiskverksamhet 8 139 7 493 646 24 419 24 434 -15
Infrastruktur, skydd mm 6 762 5 836 926 20 287 20 212 76
Fritid och kultur 167 5 161 500 500 0
Affärsverksamhet -2 500 -2 775 275 -7 499 -7 499 0
Särskild riktade insatser -17 -200 183 -50 -335 285
Kommungemensam verksamhet 14 141 13 815 326 42 427 41 351 1 075

Summa nettokostnader 26 692 24 175 2 517 80 084 78 663 1 421

Nettoinvesteringar 1 447 -5 934 7 381 4 341 -659 5 000

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 1 518
Årets prognostiserade över-/underskott 1 421
Utgående balans 2 939

Ram enligt strategisk plan 2015 (anges positivt) 78 461
 % av ram 3,7%

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

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Periodens nettokostnader uppgår till 24 175 tkr vilket medför ett överskott på 2 517 tkr. 
IT-verksamheten har ett underskott på 780 tkr vilket är interna intäkter som inte inkom-
mit för mars månad. De största överskotten är 754 tkr Kf/Ks oförutsedda kostnader, 367 
tkr är övrig verksamhet vilket är kostnader som kommer att uppstå i maj, miljöförvalt-
ningen har ett överskott på 971 tkr vilket bland annat beror på ökade intäkter. Bostads-
verksamheten ligger med ett överskott på 251 tkr och servicefunktioner såsom telefon-
växeln, tryckeri 492 tkr. Det finns även ett överskott på ej tillsatta tjänster inom förvalt-
ningen, varav några har tillsatts under april.   
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Budget avvikelsen mot investeringar för perioden uppvisar ett överskott på 7,4 mkr och 
är projektet bredband i glesbygd etapp 1 som fått sökta intäkter och projektet övr ex-
ploateringsområden som inte har kommit igång. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Prognosens avvikelse mot budget innebär ett överskott på 1 421 tkr. Överskottet avser 
främst särskilt riktade insatser som visar ett överskott på 285 tkr och kommungemensam 
verksamhet som visar överskott med 1075 tkr.  

Prognosen för investeringar för helår uppvisar ett överskott på 5 mkr. Det finns en viss 
osäkerhet om projektet övr exploateringar kommer igång under 2014 i fullskala och 
kommer i så fall innebära att projektet senareläggs, medlen kommer då inte att upparbe-
tas under året. 

Framtiden 

Ekonomikontoret 
Under året ska bildandet av fastighetsbolaget slutföras liksom att projektet byte av eko-
nomisystem går in i en mer konkret fas. Uppföljning av budget och stöd till socialför-
valtningen kommer att bli en viktig punkt att prioritera, liksom fortsatt arbete med att 
utreda koncernledningsfunktionen. Ekonomikontoret planerar även för överta-
gande av redovisningsfunktionen för BUAB. 

IT-kontoret 
Under sommaren räknar vi med att lansera en ny plattform för medborgartjänster i mo-
bilen. Tanken är att medborgare ska kunna ladda hem en ”Bodenapp” till sina smartpho-
nes . I Bodenappen finns ett antal e-tjänster och länkar till nyttig information. Appen har 
även en meddelandefunktion där vi kan skicka ut viktiga meddelanden om exempelvis 
störningar eller evenemang. 
 
Vår portal för e-tjänster kommer att integreras i boden.se . Syftet med integrationen är 
att förstärka upplevelsen att man är på en webb som tillhör Bodens kommun och göra 
det lättare att hitta tjänsterna. 
 
Vi kommer att fortsätta kartläggningen av bredbandstillgången och ta fram underlag för 
för finansiering av utbyggnader i kvarvarande byar i Boden  

Personalkontoret  
Utbildning i det personliga ledarskapet fortsätter med två omgångar till hösten. 

Informations och kansli kontoret 
Under maj månad genomförs EP-valet och i september det allmänna valet. 

Samhällsbyggnadskontoret 
När förberedelser för försäljning av hästtomter på Södra Bränslan är klara kommer ett 
datum för tomtsläpp att fastställas. Från och med tidpunkten för tomtsläppet kan tomter-
na bokas via e-legitimation med ”först till kvarnprincipen”.   
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Behov finns att ha en framförhållning avseende potentiella utvecklingsområden för 
framtida exploateringar för olika ändamål. Samhällsbyggnadskontoret kommer  att titta 
närmare på framtida områden för bostäder, industri, handel och köpa in strategisk mark 
för dessa ändamål.  
Samhällsbyggnadskontoret ingår i kommunens arbete med Culture planning som syftar 
till medborgardialog om kommunens framtida utveckling.  
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KS-Tekniska förvaltningen 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 
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Aktiviteter 

Mål/Övergripande aktivitet Aktivitet Aktivitetsstatus Andel (%)

Mål - Medborgarnas Boden
Kollektivtrafiken återupptar trafiken på 
Kungsgatan förbi Medborgarplatsen Delvis genomförd 10%

Mål - Ungdomarnas Boden
Servera ett vegetariskt alternativ dagligen i de 
kommunala skolorna Genomförd 100%

Mål - Trygg och trivsam kommun Klottersanering inom 48 timmar Genomförd 100%

Mål - Ekokommunen Öka andelen biogasdrivna fordon Delvis genomförd 30%

Mål - Ekokommunen Utreda om det går att införa elfordon i bilpoolen Delvis genomförd 10%

Mål - Ekokommunen
Krav på GMO-fria livsmedel, kommer att ställas 
vid livsmedelsupphandlingen Delvis genomförd 50%

Mål - Ekokommunen Inköp av ekologiska livsmedel till skolorna Delvis genomförd 30%

Mål - Tillväxt i Boden Medverka vid lokala näringslivsträffar Delvis genomförd 50%

Mål - Nöjda medborgare

Analys av SCB:s medborgarundersökning och 
framtagande av handlingsplan på 
förbättringsområden Ej påbörjad 0%

Mål - Nöjda medborgare

Analys av Nils Holgerssons avgiftsstudie och 
framtagande av handlingsplan på 
förbättringsområden Ej påbörjad 0%

Mål - Bra kvalitet Genomföra utbildning  Bodenraketen Delvis genomförd 80%

Mål - Bra medarbetarskap och ledarskap

Analys av medarbetarenkäten, jämförelse med 
föregående enkät och framtagande av 
handlingsplan på förbättringsområden Ej påbörjad 0%

Mål - Jämställdhet och mångfald

Analys av medarbetarundersökningen 2013 och 
framtagande av handlingsplan på 
förbättringsområden. Ej påbörjad 0%

Mål - God hälsa och arbetsmiljö Genomföra utbildning Bodenraketen Delvis genomförd 80%

Mål - God hälsa och arbetsmiljö

Regelbundet genomföra Rehabmöten för att 
snabbt kunna sätta in åtgärder vid längre 
sjukskrivningar. Delvis genomförd 30%

Mål - Bra kompetensutveckling

Årlig uppföljning av genomförande av 
medarbetar-, kompetensutveckling och 
lönesamtal Ej påbörjad 0%

Mål - Konkurrenskraftiga löner och villkor
Gemensam modell för medarbetar-, kompetens- 
och lönesamtalet Ej påbörjad 0%

Mål - Konkurrenskraftiga löner och villkor Årliga analyser av lönestruktur Ej påbörjad 0%

Mål - Hållbar ekonomisk utveckling
Arbeta efter och utveckla förvaltningens 
uppföljningsmodell för drift och investeringar Genomförd 100%

Mål - Vårda tillgångarna
Utveckla nyckeltal för det planerade underhållet 
för gator, gång- och cykelvägar Delvis genomförd 10%

Mål - Vårda tillgångarna Utveckla underhållsplaner för VA-anläggningar Delvis genomförd 20%
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Uppdrag 

 

Perioden som gått 
Det har varit ett omfattande arbete med olika frågor som rör den omorganisation som 
ska genomföras. Förändringen innebär att kostavdelningen övergår till utbildningsför-
valtningen och att kommunens fastigheter övergår till ett kommunalt bolag. Vid de be-
rörda avdelningarna finns närmare hälften av förvaltningens anställda. Det innebär att 
mycket resurser har lagts ned på att informera personal om förändringarna och till övri-
ga personalfrågor som är kopplade till detta.   

Det besvärliga väderläge som inledde året har belastat gatuavdelningens resurser med 
stort behov av halkbekämpning. För att sedan, vid övergång till barmark, kräva mer 
resurser än normalt för sandupptagning från vägar, gång-/cykelvägar och brunnar.  
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Ekonomi (tkr) 
Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff

Politisk verksamhet 0 0
  Nämnds-/styrelseverksamhet -155 -154 -1 -465 -465 0
Infrastruktur, skydd m.m. 0 0
  Fysisk & teknisk planering -16 -1 -15 -47 -47 0
  Gator och vägar -15 146 -15 747 601 -45 444 -47 044 -1 600
  Parkering -20 20 -40 -59 -59 0
  Parker -2 403 -2 451 48 -7 209 -7 209 0
  Miljö och hälsa -361 -340 -21 -1 084 -1 304 -220
  Räddningstj, totalförsvar 0 0 0 -1 -1 0
  Verksamhet som fördelas -3 229 -6 008 2 779 -9 688 -9 690 -2
Affärsverksamhet 0 0
  Arbetsområden och lokaler 53 -176 229 158 -842 -1 000
  Kommersiell verksamhet -1 848 -2 859 1 011 -5 544 -5 544 1
  Bostadsverksamhet -1 032 -747 -285 -3 095 -3 095 0
  Kommunikationer -6 751 -7 392 641 -20 256 -20 256 -1
  Energi, vatten & avfall 1 978 281 1 697 5 933 1 934 -3 999
Vård och omsorg 0 0
  Omsorg -484 -413 -71 -1 453 -1 453 0
 Färdtjänst -2 010 -1 378 -632 -6 031 -4 531 1 500
Kommungemensam verksamhet 0 0 0
  Avskrivningar och avgifter -84 -34 -50 -253 -253 0
  Fastighetsservice -685 -53 -632 -2 056 -2 056 0
  Förvaltningslokaler -1 255 -626 -629 -3 767 -3 766 1
  Kostorganisation -155 -425 270 -466 -466 0

0 0
Summa nettokostnader -33 605 -38 502 -4 897 -100 825 -106 145 -5 320

Nettoinvesteringar -47 122 -28 102 -19 020 -141 380 -146 321 -4 941

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 1 943
Årets prognostiserade över-/underskott -5 320
Utgående balans -3 377

Ram enligt strategisk plan 2015 (anges positivt) 105 018
 % av ram -3,2%

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

Kommentarer till utfall för perioden 

Utfall drift  
Tekniska förvaltningens nettokostnader för perioden januari till apr uppgår till 38 502 
tkr, vilket innebär ett underskott på – 4 897 tkr. 
 
Politisk verksamhet: Utfall följer budget. 
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Infrastruktur, skydd m.m: Högt kostnadsutfall vinterväghållning p.g.a. stort behov av 
halkbekämpning, sandupptagning, uppsugning brunnar m.m. Verksamhet som fördelas 
(arbete åt andra förvaltningar) har viss eftersläpning när det gäller interna fördelningar.  
 
Affärsverksamhet: Viss eftersläpning av intäkter på grund av periodvis fakturering av 
SAVO-verksamheten. Högre kostnad VA-verksamheten p.g.a. stort antal läckor under 
perioden. 
 
Vård och omsorg: Lågt kostnadsutfall för färdtjänst, vilket avser köp av transporttjäns-
ter.  
 
Kommungemensam verksamhet: Lågt kostnadsutfall på verksamhet förvaltningslokaler 
p. g. a. att stor del av underhållsarbetena utförs under barmarksperioden. Kostnaden för 
lokalbanken uppgår för perioden till 1 787 tkr. Den totala ytan uppgår till ca 13 400 m2, 
fördelat på följande objekt: Lundagårdsskolan, Mobergs gärde Stackvägen, Brobyn, 
Storsand, Alen (bostadsrätt), Sandenskolan, del av Svartlå skola, del av Tor 5 (Fabriks-
gatan 6, 8), del av yta i Harads skola samt del av Bredåker skola.  
 
Utfall investeringar  
Tekniska förvaltningens nettokostnader för investeringar under perioden januari till 
mars uppgår till 28 102 tkr, vilket innebär ett överskott på 19 020 tkr.  
Utfallet är lågt för perioden på grund av att många investeringsåtgärder är säsongsbero-
ende, vilket bidrar till att stor del av kostnadsutfallet inträffar först under årets senare 
del. 
 
Kommentarer till prognos för helåret 
Prognos drift 
Tekniska förvaltningens nettokostnader för drift beräknas uppgå till 106 145 tkr, vilket 
innebär ett underskott på -5 320 tkr. Ingen förändring av prognos sedan månadsrapport 
mars. 
 
Avvikelse mot budget: Högre kostnad (1 500 tkr) för vinterväghållning p.g.a. väderför-
hållandena som varit under perioden, materialinköp av sand och grus.  

Bedömningen är att den VA-taxehöjning som genomfördes per den 1 januari i år inte 
kommer att täcka hela underskottet som byggts upp de tre senast åren (5 944 tkr). Dock 
prognostiserar vi att de tidigare årens uppbyggda underskott skall minska ner till 4000 
tkr. Största anledningen till fjolårets kostnadsökning var läckage i befintligt ledningsnät 
som ökade kraftigt mellan år 2012 och 2013. Under perioden har antalet läckor uppgått 
till 15 st.  

Bedömt högre årskostnader (1200 tkr) för skötsel av tätortsnära skog, hantering av risk-
träd m.m, kostnad för renhållning allmän plats och gata, fordonsflytt samt skötsel av 
hundtoaletter. 

Färdtjänstverksamheten bedöms generera ett överskott (1500 tkr) till följd av fördelak-
tigt avtal för inköp av transporttjänster. 

Prognos investeringar  
Tekniska förvaltningens nettokostnader för investeringar beräknas uppgå till 146 321  
tkr, vilket innebär ett underskott på -4941 tkr.  
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Prognosförändringen uppgår till totalt till -4606 tkr och avser: Högre kostnad (-4 900 
tkr) för ombyggnad av stadshus B. Kostnadsökningen avser ändrings- och tilläggsarbe-
ten samt övriga lokalanpassningar till följd av ombyggnationerna. Tillkommande inve-
steringsbehov ombyggnad av Sandenskolan (-9 400 tkr) i samband med flytt av Lärcent-
rum. Bedömt lägre kostnad i år för investeringsprojekt Nylandsbäcken planskild (9294 
tkr), bara projekteringskostnader väntas belasta. Lägre kostnad (400 tkr) för invester-
ingsprojekt byte av ventilationsaggregat Skapa. 
 
Övrig avvikelse mot budget: Behov av att tillföra medel (- 335 tkr) för att utföra åtgär-
der på dagvattensystemet i samband med ombyggnaden av trafiklösningen i centrum. 

Framtiden 
Förvaltningen är inne i ett omfattande arbete med att förändra organisationen till ett nytt 
fastighetsuppdrag. Förslaget är att en beställarorganisation organiseras inom tekniska 
förvaltningen med uppdraget att samordna kommunens lokalplanering och verka som en 
beställarkompetens gentemot både det nya kommunala fastighetsbolaget, men även 
gentemot fastighetsbolag som äger externt förhyrda lokaler. 
 
En VA-plan kommer att tas fram med syfte att syfte att: uppnå en långsiktigt strategiskt 
VA-försörjning, driva, utveckla och förvalta allmän VA anläggning på ett effektivt sätt, 
minska miljöbelastningar och främja en långsiktig hållbar bebyggelseutveckling. VA-
planen ska vara handledning både för enskild och kommunen som helhet. 
 
Förslaget är att satsningarna på biogas fortsätter med en förbättrad sortering och förbe-
handling av matavfall. En förbehandlingsanläggning kommer att sänka driftkostnader 
och minska behovet av ersättningsdrivmedlet naturgas, vilket ger miljöfördelar. En inve-
steringskalkyl ska tas fram för att klargöra vilka ekonomiska konsekvenser investering-
en får för prissättning av fordonsgasen. 
 
Kostverksamheten övergår 1 augusti till utbildningsförvaltningen. Riskbedömningar har 
tagits fram med syfte att tydliggöra risker för den psykosociala arbetsmiljön i och med 
förändringarna.  
 
Centrumprojektet påbörjas under våren för att färdigställas under hösten. Under somma-
ren så kommer gator, gång och cykelvägar inventeras för att få ett nuläge på tillståndet. 
Inventeringen kommer utgöra en grund för planerat underhåll och prioriterade återinve-
steringar i våra gator, gång- och cykelvägar. 
 
Skötseln av den tätortsnära skogen bedöms som underfinansierad. För att kunna erbjuda 
medborgare och turister en attraktiv tätortsnära skogsmiljö så behöver det planerade 
underhållet utökas. 
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KS-räddnings- och beredskapsförvaltningen 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 
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Aktiviteter 

 
 
Uppdrag 

Räddningstjänsten har inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktige. 

Perioden som gått 

Bränder/ olyckor  
Under perioden har vi varit på 192 uppdrag, som till exempel 28 brand i byggnad, 13 
trafikolyckor, 9 IVPA (i väntan på ambulans) uppdrag.  Jämförelse med samma period 
2013 har vi haft 30st fler larm. Under perioden har vi samverkat med Luleå ett antal 
gånger. Vi har inte haft någon större händelse som varit väldigt kostnadskrävande trots 
att skogsbränderna redan startat. 

Tillsynsverksamheten enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

Tillsynsverksamheten är en stor del av det skadeförebyggande arbetet som räddnings-
tjänsten utför. Här kontrollerar vi brandskyddet och det systematiska brandskyddsarbetet 
som varje verksamhet, organisation och enskilda i någon omfattning skall utföra. Under 
perioden har vi rekryterat två nya brandinspektörer varav en inte kommer att vara verk-
sam fullt ut först vid årsskiftet 2014-15. 
Under perioden har vi genomfört c:a 40 tillsynsbesök av ca 130 objekt som finns i till-
synsplanen för 2014.  
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Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Räddningstjänst 6 377 6 556 -179 19 132 18 896 236
Krisberedskap/ 0 0
Riskhantering 203 566 -363 608 590 18
Administration/Service/ 0 0
Fastighet 2 017 1 697 320 6 050 6 037 13

0 0
0 0
0 0

Summa nettokostnader 8 597 8 819 -222 25 790 25 523 267

Nettoinvesteringar 196 0 196 589 120 469

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 75
Årets prognostiserade över-/underskott 267
Utgående balans 342

Ram enligt strategisk plan 2015 (anges positivt) 26 103
 % av ram 1,3%

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

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Budgeten för perioden ligger på minus 220 tkr. Detta beror på att intäkterna för säker-
hetssamordnaren regleras i slutet av året via riskfonden.  

Kommentarer till prognos för helåret 

Prognosen för hela året ligger idag på budget i balans. Det som kan förändra prognosen 
är att fler och större kostnadskrävande händelser inträffar. 

Framtiden 
Utbildningsläget i framtiden kommer att vara en viktig del då många av medarbetarna 
går i pension. Det är stor rörelse för våra deltidsanställda (RIB) personal vilket är ett 
problem och rekryteringarna till ytterstationerna kommer att bli svårare att genomföra 
då byarna minskar i befolkning. 
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Utbildningsnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 
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Aktiviteter 

 
 

Uppdrag 

 

Perioden som gått 
Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av huvudmannens syrning mot de stat-
liga målen. De har begärt in dokument och har kompletterat tillsynen med fördjupade 
intervjuer. Boden kommer under våren att få ett eget beslut samt en rapport på de slut-
satser som Skolinspektionen drar av hela tillsynen. 

En sjunde förskoleavdelning är under uppförande inom Kristallkulans förskola. 
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Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Nämd 321 367 -46 962 962 0
Allmän kultur 67 48 19 200 200 0
Musik- och kulturskola 2 123 1 842 281 6 368 6 368 0
Integration -1 504 -2 305 800 -4 514 -6 445 1 931
Arbetsmaknadsåtgärder 1 444 1 482 -38 4 333 4 333 0
Ledning/admin UBF 10 696 11 737 -1 040 32 093 34 100 -2 008
Förskola 40 103 40 961 -859 120 320 122 008 -1 688
Skolbarnomsorg 6 814 6 589 225 20 444 19 471 974
Förskoleklass 4 926 3 888 1 039 14 780 13 364 1 416
Grundskola 67 999 68 953 -953 204 019 205 050 -1 032
Gymnasieskola 34 635 33 243 1 392 103 914 106 052 -2 138
Särskola 6 120 4 939 1 181 18 362 15 256 3 106
Vuxenutbildning 5 479 6 778 -1 299 16 437 16 437 0
Förvaltningsövergripande 11 002 11 295 -293 33 009 33 045 -36
Summa nettokostnader 190 224 189 817 407 570 727 570 201 526

Nettoinvesteringar 2 700 851 1 849 8 100 8 100 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 6 963
Årets prognostiserade över-/underskott 526
Utgående balans 7 489

Ram enligt strategisk plan 2015 (anges positivt) 567 073
 % av ram 1,3%

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

Perioden jan-april Helår

 

Kommentarer till utfall för perioden 
Utbildningsförvaltningen har ett positivt utfall för perioden med +407 tkr. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Utbildningsförvaltningen har ett prognostiserat överskott på helårsbasis med +526 tkr. 
Det är en förbättring sedan föregående prognos med +388 tkr. 
 
För- och grundskola + 637 tkr. 
Inom för- och grundskola har prognosen på helår förbättrats med +1 068 tkr sedan mars 
månad. Den största förändringen är att personalkostnaderna förväntas minska något i 
jämförelse med tidigare prognos samt att intäkterna prognostiseras öka något. 
Skolskjutsar förväntas ge ett överskott med 1 600 tkr. Det beror på att ca 19 elever från 
Harads i åk 7-9 valt att gå i skola i Vuollerim from ht 2013. 
Intäkterna inom för- och grundskola förväntas ge ett överskott på drygt 4 mkr på helår. 
Extra ordinära intäkter för asylelever är inte medräknade eftersom vi i dagsläget inte vet 
om Migrationsverket kommer att godkänna våra yrkanden. 
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Gymnasieskola och Lärcentrum -2 042 tkr 
Personalkostnaderna inom gymnasieskolan förväntas ge ett underskott med -2 400 tkr 
beroende på minskat antal elever inom de praktiska programmen. Det är färre elever 
som söker sig till de praktiska programmen.  
Skolskjutsarna inom gymnasieskolan förväntas ge ett överskott med ca 300 tkr. 
Lärcentrum förväntas ha ett nollresultat på helårsbasis. 
 
Administration och integration +1 931 tkr 
Personalkostnaderna inom administration och integration har ett förväntat plusresultat 
beroende på dels långtids sjukfrånvaro samt att en del vakanta tjänster blivit tillsatta 
from 1 april.  
   

Framtiden 

Personalförsörjning. 
Behörighets- och legitimationskrav och tillgång på lärare med rätt behörighet vid rekry-
tering blir en utmaning för kommunen särskilt om erbjudanden innebär deltidsarbete, 
ambulerande tjänster och om lönen inte bedöms konkurrenskraftig. 

Kompetensutveckling av personal. 
Kompetensutveckling av personal är ett område som bör prioriteras för att motsvara de 
högre krav som styrdokumenten ställer på vad elever ska kunna och klara av. De nuva-
rande ekonomiska ramarna räcker inte till. 

Introduktionsperiod för nyutexaminerade lärare. 
Nyutexaminerade lärare måste genomgå en introduktionsperiod för att kunna få legiti-
mation som lärare. Introduktionsperioden ska motsvara en heltidsanställning på ett år. 
Legitimationen är en förutsättning för att kunna anställas tillsvidare som lärare. 

Karriärtjänster i skolan. 
Staten inför nya karriärsteg för lärare och inför förstelärare och lektor. En förstelärare 
ska ha 5 000 kr mer i lön per månad och en lektor 10 000 kr mer i lön per månad. För-
valtningen har fått statsbidrag för 8 stycken förstelärare för kompensation av lönekost-
naden. Just nu pågår det rekrytering av ytterligare ca 26 st förstelärare som ska anställas 
from ht-2014.   

Ökad anhöriginvandring. 
Anhöriginvandringen ökar konstant. Det är oftast kvinnor med flera barn från Somalia 
som kommer hit via olika flyktingförläggningar i övriga delar av Sverige. De har med 
sig permanent uppehållstillstånd vilket innebär att vi ska erbjuda alla barn plats i för- 
och grundskola. Utbildningsnämnden ser det som en stor utmaning att erbjuda en bra 
kvalitet för eleverna. Vi ser också en stor ekonomisk konsekvens av detta eftersom vi 
saknar medel för dessa elever. 
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Socialnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



Verksamhetsberättelser 2014-01-01 - 2014-04-30 

47 
 

 

Aktiviteter 
 

 
 
Uppföljning av aktiviteter i verksamhetsplanen visar att 6 aktiviteter är genomförda, 22 
aktiviteter är delvis genomförda och 8 aktiviteter är inte genomförda.  Ej genomföra 
aktiviteter kommer att påbörjas/genomföras under året. 
 
Uppdrag 

 

Socialnämnden beslutade 2013-10-22 att heltidsprojekt inom äldreomsorgen inte skulle 
förlängas. Det skulle upphöra från och med 1 november. Samtidigt beslutades att alla 
nödvändiga tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen ska vara heltider.   

Socialnämndens har i uppdrag från kommunmäktige att i samråd med kommunlednings-
förvaltningen ta fram en projektbeskrivning för en konsekvensanalys utifrån demogra-
fiska förändringar till och med 2030. Projektbeskrivningen skulle ha redovisats till 
kommunfullmäktige senast februari 2014. Uppdraget är inte påbörjat. 

Perioden som gått 
Enheten för arbete och sysselsättning (ESA) är nu i skarp drift. Brukarnas behov och 
önskemål gällande arbete/sysselsättning har gjort att ett bageri har startat och en tid-
ningsredaktion är på väg att starta.  
 
En utbildningsinsats kallad ”Reflexen” har startat för personliga assistenter, personal 
inom ESA samt boendestöd.   Utbildningen syftar bl a till att öka kunskap om lagar, etik 
och bemötande. En stor del av utbildningen ägnas till att öka brukarens delaktighet i 
omsorgen. 
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Projektet som bedrivs med Samhall har startats under april. Anställda av Samhall kom-
mer att avlasta omvårdnadspersonalen vid äldreboenden med arbetsuppgifter av service-
karaktär.   
Ny tjänst som vårdprocessamordnare vid korttidsboendet har inrättats under februari och 
ett förbättringsarbete gällande delaktighet och kommunikation för korttidsboendets bru-
kare och närstående har påbörjats.   
 
Snabba utskrivningar från Sunderby sjukhus samt platsbrist på korttidsboendet medför 
att patienter med omfattande omvårdnads- och medicinska behov vårdas i hemmet. 
Samarbete med landstinget har under perioden påbörjats för att förbättra omvårdnaden 
för brukare med palliativa insatser vilka har ökat i antal. 

Kommunens avtal gällande mottagning av ensamkommande barn har utökats från 10 
platser till 17 platser from januari, vilket innebär fler utredningar och insatser för mål-
gruppen. 
 
Nya samverkansrutiner mellan arbetsförmedling och socialtjänst har färdigställts och 
gäller from 1 april. Syftet är att ge effektivt stöd till personer som behöver hjälp från 
båda myndigheterna. 
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Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Socialnämnden 382 411 -29 1 146 1 146 0
LSS-verksamhet 55 785 54 662 1 123 167 371 170 173 -2 802
Äldreboende 59 758 57 351 2 407 179 291 186 192 -6 901
Hälso- och sjukvård 14 377 13 601 776 43 134 43 294 -160
Hemvård 41 507 41 520 -13 124 534 131 162 -6 628
Individ- och familjeomsorg 23 146 22 127 1 019 69 446 71 229 -1 783
Övergripande vht 13 300 11 555 1 745 39 903 40 133 -230
Summa nettokostnad 208 255 201 227 7 028 624 826 643 330 -18 504
exkl försstöd & bostadsanp

Bostadsanpassning 2 069 2 503 -434 6 209 6 209 0
Försörjningstöd 6 573 5 743 830 19 720 19 020 700
Nettokostnad 8 642 8 246 397 25 929 25 229 700

Total nettkostna 216 897 209 473 7 425 650 755 668 559 -17 804

Nettoinvesteringar 3 961 1 086 2 875 11 848 11 614 234

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans * -25 654
Årets prognostiserade över-/underskott -18 504
Utgående balans -44 158

Ram enligt strategisk plan 2015 (anges positivt) 639 836
 % av ram -6,9%

Del av ÖUF som måste återställas inom tre år (>4 %) 18 565

Perioden jan-april Helår

 
* Ingående balans är -25 654 i och med att kommunfullmäktige beslutat att det negativa 
saldot utöver 4 % i över/underskottsfonden som var 13 310 tkr 2013 ska återställas ge-
nom minskning av budgetram med 6 655 tkr för åren 2015-2016. 
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Kommentarer till utfall för perioden 

LSS-verksamheten har ett överskott på totalt 1 123 tkr för perioden. Överskottet finns 
för enheten för sysselsättning och arbete och personlig assistans. Underskott finns för 
gruppboende på grund av Norrskenet som är under avveckling och saknar budget. 

Under perioden har utökning av bemanning skett vid Bredåkra gruppboende kopplat till 
ett särskilt omvårdnadskrävande ärende samt en ny servicebostad inrättats. Detta är 
verkställt under senare delen av perioden och har ännu inte påverkat kostnadsutfallet i 
någon större utsträckning.  

Äldreboende har ett överskott på 2 407 tkr för perioden. Äldreboenden har 2014 fått 
utökad budget med 9 000 tkr för särskild satsning kallad Kvalitetslyftet som omfattar ett 
projekt med Samhall samt utökning av nattarbetare.  Samhallprojektet har startat i april 
och den utökade bemanningen startar i maj varför kostnaderna för detta ännu inte belas-
tar verksamheten. 

Underskott finns för korttidsboendet. Betalningsansvar till landstinget för perioden upp-
går till 264 dygn och motsvarar en kostnad om 1 188 tkr. 

Hälso- och sjukvård har 776 tkr för perioden. Överskott finns för tekniska hjälpmedel 
samt personalbudget för sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 

Hemvård har totalt sett underskott om 13 tkr. Hemtjänst i kommunal regi har ett under-
skott för perioden med 2 820 tkr. Överskott för externt utförd hemtjänst är 517 tkr. I 
övrigt finns överskott för omvårdnadsavgifter, biståndsenheten, nattpatrull och riktade 
lägenheter.  

Den beviljade/beräknade tiden för perioden januari – april har minskat med 2,5 % jäm-
fört med samma period föregående år, från 112 814 timmar till 110 025 timmar. Kost-
naden för hemtjänst januari – april, i egen regi samt för externa utförare, uppgår till 
37 546 tkr  att jämföra med  samma period förra året då den var 39 999 tkr.  Antalet 
brukare, samt antalet brukare med omfattande insatser, mer än 100 timmar per månad, är 
i stort sett oförändrat jämfört med förra året. 

Individ- och familjeomsorgen har överskott för perioden om 1 019 tkr för perioden.  
Överskott finns för HVB samt på grund av vakanta tjänster under del av året.  Medan 
större underskott finns för HVB vuxna och familjehem.   

Bostadsanpassning har underskottet om 434 tkr för perioden. Kostnaderna för bostads-
anpassning följer beslut varför kostnadsutfallet inte fördelas jämnt över året. 

Försörjningsstöd visar på överskottet för perioden är 830 tkr. Kostnadsutfallet för perio-
den innebär 24 % lägre kostnad med jämförbar period föregående år. Sedan maj 2013 
har utbetalning av försörjningsstöd varje månad minskat i jämförelse med föregående år 
(undantaget juli då nivåerna var i stort sett lika) 
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Kommentarer till prognos för helåret 

LSS-verksamheten prognostiserar ett underskott om 2 802 tkr. Enheten för sysselsätt-
ning och Underskott förväntas i alla delverksamheter undantaget enheten för sysselsätt-
ning och arbete. Norrskenet som är ofinansierat beräknas kunna avvecklas under sep-
tember.  

Äldreboende prognostiserar ett underskott om 6 901 tkr. Prognosen för äldreboende 
baseras på att Bergbacka kan öppnas 1 augusti samt att betalningsansvar kommer att 
uppstå under perioden maj-juli med motsvarande 70 dygn per månad. Därutöver baseras 
prognosen på tidigare redovisade utökningar av bemanning vid Midgårdarna som skett 
utifrån utökning av platser och parboenden, samt inrättande ny enhetschefstjänst som 
sker utifrån arbetsmiljöskäl. 

Hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott 160 tkr baseras på extra personalkost-
nader utöver budget under april kopplat till sjukfrånvaro och kostnader för introduktio-
ner. Prognosen har inte beaktat eventuella extrakostnader utöver vikarielöner för be-
manningslösningar för sommaren.  

Hemvård prognostiserar totalt ett underskott om 6 628 tkr.För externt utförd hemtjänst 
prognostiseras ett överskott om 1 000 tkr vilket beror på lägre volym timmar än budge-
terat. Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott om 7 628 tkr och baseras på att 
verksamheten bedrivs med 138 årsarbetare per månad, vilket är 20 årsarbetare utöver 
budget. 

Individ- och familjeomsorg prognostiserar totalt ett underskott om 1 783 tkr. Avvikelser 
mot budget finns för HVB-kostnader samt familjehemsplaceringar. 

Prognos för HVB Vuxna visar på underskott om 1 133 tkr och är försämrad med 273 tkr 
sedan föregående månad.. I prognosen är inte beaktat några ytterligare placeringar än 
idag aktuella, samtidigt är verksamhetens bedömning att det är högst sannolikt att fler 
placeringar tillkommer men dessa är då inte inkluderade i prognosen. 

Prognos för HVB Ungdom visar på överskott om 700 tkr. Prognosen baseras på tio på-
gående placeringar samt antagande om att ytterligare två placeringar under året. Årspro-
gnosen omfattar totalt 15 placeringar att jämföra med förra året då de uppgick till 29. 

Familjehemsplaceringar visar på underskott om 1 760 tkr. Prognosen baseras på pågå-
ende ärenden.  Osäkert finns i prognosen. Tre ärenden för överprövning i högsta för-
valtningsdomstolen, gällande överflyttning av placeringsärenden till Boden.  
 
Övergripande verksamhet prognostiserar underskott med 230 tkr på grund av nyinrättad 
tjänst som ekonom vilken är ofinansierad. Inga avvikelser mot budget prognostiseras för 
bostadsanpassning. 

Försörjningsstöd har prognos om överskott 700 tkr vilket innebär att den förutsätter att 
den nedåtgående trend av försörjningsstöd som utmärkt det senaste året upphör. 
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Investeringar 

Prognosen baseras på att samtliga planerade investeringar genomförs. 
 
Framtiden 
Fortsatt arbete för att anpassa verksamheten boendestöd, till volym som är fastställd 
utifrån socialnämndens beslut, måste ske under året för att verksamheten vid årsskiftet 
ska svara mot budgeterad nivå 2015.  
Socialnämnden har i början på maj beslutat att Bergabacka ska öppnas så snart som 
möjligt. Beslutet tas utifrån att utifrån kö till särskilt boende, att mer än hälften av plat-
serna på korttidsboendet upptas av personer som väntar på särskilt boende samt höga 
kostnader för betalningsansvar till landstinget då utskrivningsklara patienter inte kan 
erbjudas korttids eller hemgång. 

Som ett led i satsningen kallad Kvalitetslyftet så ökas nattbemanningen på samtliga äld-
reboenden från och med maj. 

Sjuksköterskebristen är stor. Särskilt påtaglig blir den under sommaren då det finns be-
hov av semestervikarier, men även under resterande del av året finns behov av vikarier 
vid korttidsfrånvaro.  För att kunna täcka upp korttidsfrånvaro så inrättas i augusti en 
sjuksköterskepool med fyra medarbetare.  

En särskild utredare har av regeringen fått uppdrag att göra översyn om lagen om kom-
munernas betalningsansvar med särskild inriktning på att patienter som är utskrivnings-
klara så snabbt som möjligt ska erbjudas vård i det egna hemmet eller på särskilt boen-
de. Ledtiderna ska kortas.  Översynen omfattar bland annat tidgränsen för när kommu-
nens betalningsansvar inträder (är idag 5 dagar). Utredning ska vara klar i februari 2015.  
En sannolik förändring, utifrån intentionen med uppdraget, är att tidsgränsen för när 
betalningsansvaret inträder kortas ner.  Möjliga konsekvenser för kommunen kan kom-
ma att bli att biståndshandläggning/vårdplanering inför hemgång inte bara ska kunna ske 
vardagar, annan organisation av hemtjänst krävs för att snabbare kunna ta hem brukare 
från sjukhus med kortare föreberedelsetid och/eller ökat behov av korttidsboende.  

Under året påbörjas byte av trygghetslarm hos brukare i ordinärt boende. Bytet görs då 
det analoga nätet kommer att släckas ner och digital teknik krävs för att kunna fungerade 
trygghetslarm.  

Den nya Teamorganisationen för Individ- och familjeomsorgen, som även inkluderar 
LSS- handläggarna, startar 1 september i delvis renoverade lokaler i stadshuset. Klien-
terna möts av specialiserade multikompetenta team i anpassade och trevliga lokaler.  
Detta sammantaget bör underlätta steget för den enskilde att vända sig till socialtjänsten 
för stöd och hjälp. 
 
Arbete för att implementera former för förstärkt samarbete i öppenvård för mest sjuka 
äldre startas nu inom tio områden varav Bodens kommun är ett område.. Inriktningen är 
att landsting och kommuner tillsammans ska åstadkomma en sammanhållen vård och 
omsorg, där viktiga förbättringsområden är; god vård i livets slutskede, preventivt arbe-
te, god vård vid demenssjukdom, god och säker läkemedelsbehandling samt sammanhål-
len vård och omsorg. 
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Miljö- och byggnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 
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Aktiviteter 

 
 
Uppdrag 

Miljö- och byggnämnden har inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktige. 

Perioden som gått 

PBL ärenden 

Under årets fyra första månader har bygglov bland annat beviljats för: 
- Nybyggnad av 3 enbostadshus  
- Nybyggnad av 3 fritidshus  
- Tillbyggnad av 15 enbostadshus i form av inglasade uteplatser, garage, entréer, 

carport, burspråk mm 
 
85 nya lovärenden har inkommit under perioden januari – april vilket nästan är samma 
antal som under 2013 då antalet var 91 st.  
 
Bland beslutade bygglovärenden har beviljats för ändrad användning av industribyggnad 
på fastigheten Boden 1:156 före detta helikopterhangar, byggnaden ställs i ordning för 
användning som datahall. 
 

Miljöbalken 

Satsningar med åtgärder och saneringar av förorenade områden 

Föroreningar från nedlagda drivmedelsanläggningar 
- Saneringar av Veolias nedlagda bussgarage 
- Saneringar av Shells/ ST1 drivmedelsanläggning i Erikslund 
- Återställning av den nedlagda betongstationen i Heden 

 
Initierat städning och renhållningsfrågan hos Asylboenden 

- Prästholmen 
- Gamla A8 området 
- Brännberg 
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Fortsatt genomgång av dåliga enskilda avloppsanläggningar där kommunala VA-
anordningar saknas  

Områden där inventeringar har kommit i gång är Altersjön och Kusträsk. 

Livsmedelslagen 
Nämnden har kommit igång med genomgång och inventeringar av verksamheten som 
kan komma att menligt påverka säkerheten för dricksvattnet inom de kommunala vat-
tenskyddsområdena 

De senaste nationella uppgifterna om förekomst av giftiga ämnen i bland annat brand-
skum och släckmaterial i dricksvatten från bland annat olika släckmedel har gjort att 
kommunen har börjat inventeringen om eventuella förekomster av ämnet i dricksvatten 
och fisk. Dessa högfluorerade kemikalier så kallade PFAS (poly- och perfluorerade al-
kylsubstanser) är lättrörliga i mark och vatten. De medför stora hälsoproblem om vi 
utsätts för dem stora mängder, då PFAS är extremt långlivade och giftiga 
 
Inventeringen och undersökningen riktar sig till de kommunala vattentäkter som kan ha 
påverkats av ett nu förbjudet brandskum bland annat från olika brandövningsplatser och 
övningsområden. 
 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Miljö- och byggnämnden 219 253 -34 658 658 0

Summa nettokostnader 219 253 -34 658 658 0

Nettoinvesteringar 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 26
Årets prognostiserade över-/underskott 0
Utgående balans 26

Ram enligt strategisk plan 2015 (anges positivt) 659
 % av ram 3,9%

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

Perioden jan-april Helår
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Kommentarer till utfall för perioden 

Periodens avvikelse mot budget är ett underskott med 34tkr vilket är kostnader som 
gäller hela året men belastar första kvartalet. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Budgeten bedöms hållas för helåret. 

Framtiden 
Tillväxtverket har i en skrivelse tillfrågat samhällsbyggnadskontoret om medverkan i ett 
riksomfattande projekt beträffande bygglovhandläggning. Syftet är att belysa behov av 
samordning mellan myndigheter och att få tillstånd en effektivare process.  
 
Regeringen har aviserat ett antal förändringar i plan- och bygglagstiftningen. Då Riks-
dagen inte behandlat propositionen är det svårt att ge några tydliga svar på vilka konse-
kvenser förslaget innebär. Enligt regeringens plan ska reformen genomföras vid halvårs-
skiftet 2014. Förändringarna kan komma att få konsekvenser i både handläggningen av 
dessa ärenden eftersom de ska vara anmälningspliktiga men även för den taxa kommun-
fullmäktige fastställt för bygglov, anmälningar och dylikt. 
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Tillväxtnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 

Måluppfyllelse 
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Aktiviteter 

 

Uppdrag 

 

Perioden som gått 
I utvecklingsplanen är målet att kommunen ska växa med minst 3000 nya personer. 
Förvaltningens uppdrag har varit att undersöka vilka arbetskraftsbehov som finns inom 
både offentlig och privat sektor. Underlaget till arbetet har varit internt material som 
beskriver kommunens kommande behov de tre närmaste åren samt Arbetsförmedlingens 
uppgifter. Fyra kategorier är tydliga. 

· Vårdpersonal 
· Lärare 
· Ingenjörer 
· Chaufförer 

 
Utbildningar på eftergymnasial finns på LTU i stor utsträckning, men det finns ett stort 
behov av vårdpersonal med olika kompetenser och chaufförer som vi kan utbilda i Bo-
den både för vårt eget behov men också för länet. 600 personer inom vården behövs de 
närmaste åren och 2022 ökar antalet äldre drastiskt i Boden. Vår största utmaning är att 
attrahera människor som vill arbeta inom vården och en viktig grupp som kommer till 
Boden är nyanlända. Vi har tillsammans med Luleå mött representanter från Södertälje 
och fått information och kunskap om hur de har arbetat. 
 
Testbed Sweden - Samarbeten med försvaret, LTU, Länsstyrelsen och Luleå inom fram-
tidens möjligheter och hot med den smarta teknik som nu används av både företag och 
myndigheter.  En förstudie genomförs under sommaren som ska ligga till grund för be-
slut om en strukturfondsansökan ska göras. 
  
NWI - North Waste Infrastructure har sin avslutningskonferens 22-22 maj i Storforsen. 
Vi kommer att använda de resultat som delprojekten gav samt den utveckling av affärs-



Verksamhetsberättelser 2014-01-01 - 2014-04-30 

59 
 

 

idéer som Centek har vidare bearbetat. Vi kommer att få ny kunskap från myndigheter 
regiolat, nationellt och från EU. Vi kommer även arbeta i tre workshops med olika kom-
petenser från näringslivet, myndigheter och akademin, det kan bli nya projekt som föds 
och vidare bearbetas. 
 
Arbetsmarknadsenheten - Arbete fortgår med att skaffa fler praktikplatser och med det 
behov av nyrekrytering inom vården som finns så ser vi fram emot att socialförvaltning-
en ska kunna ta emot praktikanter efter deras projekt med Samhall är klart. 
 
Näringsliv 
Förutom de månatliga företagsfrukostarna som är väldigt uppskattade har vi genomfört 
träffar riktade till olika specifika målgrupper som handlare och landsbygdsföretagare. 
En näringslivsdag är genomförd av projektet North Waste Infrastructure. Under en ef-
termiddag presenterades resultaten från forskningen i delprojekten samt vilka kommer-
sialiseringsmöjligheter som finns. På programmet fanns också tre Bodenföretagare som 
berättade om sitt hållbarhetsarbete.  
 
Två bokföringsutbildningar och en nyföretagarutbildning är genomförda. Intresset för att 
starta företag är fortsatt stort.  
 
Diskussioner förs med Almi och övriga Norrbottenskommuner om möjligheten till upp-
lägg för ett gemensamt nyföretagarprojekt nästa programperiod. De kommuner som 
deltagit i Entreprenörcentrum uttrycker en vilja att fortsätta med ett gemensamt projekt.  
 
Vi deltar i projektet ”Dags att designa Norrbotten” som drivs av Centek. Projektet syftar 
till att lyfta fram upplevelsen av staden ur besökarens perspektiv och på så sätt få till en 
attraktivare stad för både besökare och invånare. 
Det händer mycket kring film i Boden nu, Norrbottenspremiären för filmen ”Tommy”, 
inspelning av filmerna ”Flocken”, en roadmovie på romani av Jonas Selberg Augustsén 
och inspelning av uppföljaren till ”Så som i himlen” - ”Så och på jorden”.  
 
Genom företagsbesök hos ett antal företag inom industrisektorn sker en kartläggning för 
att undersöka potentialen och viljan hos dessa företag att växa och deras eventuella be-
hov av stöd. Nästa steg är att skapa nätverk med syfte att underlätta deras tillväxt.  
 
Tillsammans med gatukontoret, trygghetsrådet och Företagarna har vi gjort klart med att 
ha ordningsvakter i centrum under fem veckor i sommar för att skapa en tryggare ute-
miljö för alla. Bankerna och fastighetsägarna medfinansierar projektet tillsammans med 
oss och gatukontoret.   
 
Projektet ”En bygd” fortskrider med de olika inriktningarna villor till försäljning, åter-
vinningscentral, servicepunkt, inflyttning och vindkraft.  
 
Servicepunkten i Gunnarsbyn startar upp ett samarbete med Råneå och Erikslunds häl-
socentraler till hösten där det möjliggörs att träffa läkare via dator, samma lösning som 
vid servicepunkten i Harads där vi har ett avtal med Landstinget. Samtal förs med Luleå 
kommun för att låta medborgarna från Niemisel och söderut att använda Gunnarsbyns 
servicepunkt samt återvinningscentralen.  
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Unbyns byamän har beviljats medel för att bygga en tankstation. Projektet medfinansie-
ras av Luleå kommun och länsstyrelsen. Undersökning kring att ordna servicepunkt 
kring den blivande macken pågår. 
 

Kultur 
Försvarsmuseum Boden - Verksamhetens fokus under 2014 är att bygga en ny basut-
ställning som ska komplettera den nuvarande. I januari startade projektet ”Möten med 
Minnen” där verksamheten arbetar visar föremål för demenssjuka i syfte att återupp-
väcka minnen.  Utöver det visades följande tillfälliga utställning: Världen mitt finns inte 
på kartan . Om barnhem i bl. a. Ryssland. Museet har också erhållit  35 000: - i bidrag 
från kamratföreningen AF1 för renovering  av Helikopter 3 som står utomhus. 
 
Biblioteken - Verksamheten släppte sitt vårprogram som innefattar både författarbesök, 
boktipsfrukost och boktipslunch. För barnen fortsätter babysång, krakelveckor under 
sportlovet och barnbokveckorna. Under världsbokveckan genomfördes två författarbe-
sök med Lena Callne och Andrea Lundgren. En regnbågsavdelning håller på att färdig-
ställas. Regnbågsavdelningen ska synliggöra och sprida kunskap kring hbtq-frågor med 
syfte att göra Boden till en mer attraktiv plats att leva och bo i. Biblioteket och bokbus-
sen deltog under Livet leker mässan 28 – 29 mars. Målgruppen för mässan är äldre och 
personalen visade de hjälpmedel, medier och tjänster som verksamheten kan erbjuda för 
målgruppen. 
Besök : 52 772 (2013: 56 760),  Utlån : 38 183 (2013: 34 703). Vi ökar utlånen på 
stadsbiblioteket men fortsätter att tappa besök på stadsbiblioteket. Bokbussen siffror ser 
ut enligt följande: Besök: 8614 (inga siffror för 2013, då besöksräknaren installerades i 
augusti) 
Utlån: 17 368 (2013: 13 755), Bokbussen visar en rejäl ökning av utlån.  
 
Allmänkulturen - Kulturenheten fördelade kulturstödet till drygt 30 föreningar. Sam-
manlagt söktes 1,6 miljoner. Enheten fördelade drygt 900,0 tkr.  
 
Ett dialogmöte har genomförts med kulturföreningarna. Sammanlagt deltog 42 personer. 
Det lokala folkbildningsrådet, med representation från samtliga studieförbund, återupp-
stod under hösten 2013. Syftet med rådet är att förbättra samverkan mellan förbunden 
för att skapa ett mervärde för kommuninvånarna. Rådet har fortsatt träffas under våren. 
Kulturchefen är sammankallande för rådet.  
 
Kulturenheten genomförde Dansen dag på Folkan den 29 april. Dagen genomfördes i 
samverkan med ett antal dansföreningar. Dagen blev en succé med 200 deltagare och 
600 besökare. 
 
Valborgsmässoafton arrangerades av kulturenheten. Sammanlagt deltog ca 300 personer 
i firandet. 
 
Kulturchefen har träffat pensionärsrådet för att ta fram en strategi ”kultur för äldre”. Fler 
möten kommer att hållas under våren.  
 
Facebooksidan ”Kulturen i Boden” har nu över 600 följare. Två ungdomar skriver åter-
kommande krönikor.  
 
Den stora konsthändelsen 2014 i Boden, Norrbotten och Sverige är utställningen “Pussy 
Riot and the Cossacks”. Utställningen kommer att visa rysk protestkonst som spänner 
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från sotsart (socialist art) som uppstod på 70-talet till dagens Pussy Riot. Totalt kommer 
ett 40-tal ryska konstnärer från fyra decennier att ställas ut foto, måleri och videoverk. 
En miniutställning med några av verken inklusive ett seminarium med representanter 
från Utrikespolitiska institutet kommer att gå av stapeln på Kulturhuset i Stockholm. 
 
Fritid 
Några större arrangemang har ej genomförts denna vår, övrig verksamhet har genom-
förts enligt plan, en varm period under februari gav bekymmer med att hålla skidspår i 
en bra standard dock utan egentlig större påverkan på säsongen i stort. 
 
Filminspelningen av Så ock på jorden av Kay Pollak påbörjades i februari och fortsätter 
med byggandet av Töre Kyrka inne i A-hallen på Hildursborg som dessutom kommer att 
bli huvudplaceringen av filmproduktionen. 
 
Renoveringen av NordPoolen påbörjades i januari och pågår fortfarande, förseningar har 
uppstått på grund av att det uppkommit mer rivningsarbeten än vad som planerats. 
I samverkan med Kultur enheten och enhet Unga samt med SISU idrottsutbildarna er-
bjöds en föreställning som handlar om fördomar, föreställningen riktades emot ledare 
och gymnasieelever. 
 
Införandet av Boden raketen som arbetssätt har påbörjats inom hela fritidsenheten. 
 
Unga 
Ungdomsgårdarna - Ungdomens Hus firade 25 år lördag 1 februari. Det var öppet hus 
under dagen, där både ung och gammal besökare gästade. På gården fanns möjlighet till 
olika aktiviteter och gott fika. 
 
Tillsammans med polis och UNF genomförde fritidsledarna en antilangningskampanj 
utanför Systembolaget 29 och 30 april. På kvällen den 30 april var Ungdomens Hus 
öppet och var en samlingspunkt för föräldrar, ungdomar, socialförvaltning och polis. 
Vår personal var ute på stan och vandrade, för att som vuxna finnas där. 
 
Luppenkät - Arbetet med att förbereda oss inför höstens Luppenkät pågår. Vi har delta-
git i en utbildning, haft möte med Luleå kommun om samarbete och anlitat en person för 
analysarbetet.  
 
Snabba Cash! - Vi har hittills under året bidragit till flera aktiviteter skapade av unga, 
bla har det gjorts konsert, teater och barnaktiviteter. Vi har arbetat på att sprida informa-
tion om möjligheten för unga att söka Snabba Cash! 
 
Pop-Up av unga för unga - I samarbete med Luleå kommun och verksamhet unga 
genomförs ett gemensamt projekt, med stöd av Tillväxtverket. Syftet är att utveckla 
mötesplatser för att få fler ungdomar att tro på sig själva, ta vara på sina entreprenöriella 
talanger och bli företagare. Projektet pågår fram till 31/10. 
 
Ungdomsfullmäktiges ordförande - Några av de ungdomar som var med på ungdoms-
fullmäktige i höstas, har arbetat vidare med detta och tillsammans med förra styrelsen 
bildat en ny styrelse. Styrelsen kommer att fortsätta arbeta för ett nära samarbete med 
kommunalråden samt driva de frågor som kommer från ungdomsfullmäktige. 
Styrelsens nya ordförande heter Viktor Sundbom och går på Stureskolan. 
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Ungdomsrådet - Ungdomarna i Ungdomsrådet arbetar i huvudsak med den filmfestival 
som ska äga rum 7-9 november på Sagateatern. Det sker i samarbete med flera olika 
partners. 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
 Nämnds-/styrelseverksamh 348 347 1 1 043 1 043 0
 Näringslivsfrämjande åtg 5 710 5 808 -98 17 131 17 131 0
 Turistverksamhet 1 070 571 499 3 211 3 211 0
 Verksamhet som fördelas 2 275 1 162 1 113 6 826 6 826 0
 Allmän fritidsverksamhet 3 110 2 315 795 9 332 9 332 0
 Idrotts o fritidsanläggn 12 945 15 262 -2 317 38 838 40 558 -1 720
Fritidsgårdar 2 533 2 868 -335 7 601 7 601 0
Allmän kulturverksamhet 2 061 1 947 114 6 183 6 183 0
Bibliotek 3 495 3 373 122 10 485 10 485 0
Verksamhet som fördelas 736 50 686 2 207 2 207 0
Arbetsmarknadsåtgärder 1 606 1 264 342 4 817 4 817 0
Summa nettokostnader 35 888 34 967 921 107 674 109 394 -1 720

Nettoinvesteringar 613 0 613 1 840 740 1 100

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans -350
Årets prognostiserade över-/underskott -1 720
Utgående balans -2 070

Ram enligt strategisk plan 2015 (anges positivt) 102 255
 % av ram -2,0%

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

Perioden jan-april Helår

 

 

Kommentarer till utfall för perioden 

Periodens utfall uppgår till +922 tkr. De positiva utfallen beror i huvudsak på aktiviteter 
som ännu ej startats samt olika former av bidrag som ännu inte behandlats. 
 
Årsprognosen för tillväxtförvaltningen pekar dock i nuläget på ett troligt underskott i 
storleksordningen 1,7 Mkr. Det prognostiserade underskottet är i stort sett detsamma 
som prognostiserades i föregående månadsrapport. 
 
Huvudorsaken till det prognostiserade underskottet är den pågående renoveringen av 
äventyrsbadet Nordpoolen.  
 

Framtiden 
Nordpoolen är f.n. stängd för renoveringsarbete och är planerad att nyöppna den 1 juni 
2014. Inkomstbortfallet för perioden januari - maj kommer att uppgå till ca 2 500 tkr. 
Till detta skall läggas minskade intäkter för Sensias verksamhet på ca 400 tkr. Vissa 
besparingar görs dock avseende personalkostnader (timanställningar och vikarier). I 
nuläget är det lagt en prognos som innebär ett negativt nettoutfall för Nordpoolen på -1 
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500 tkr. Detta bygger dock på att anläggningen kan öppnas för allmänheten i början på 
juni. Risken är dock överhängande att nyöppnandet försenas ytterligare ett par veckor.  
Varje veckas försening under sommarperioden innebär ett inkomstbortfall på 150-250 
tkr  
 
Det finns även en förhoppning om en ökad tillströmning när badet nyöppnar. Hur myck-
et som kan kompenseras genom detta är svårbedömt. Det är dock inte troligt att det kan 
åstadkommas under innevarande budgetår. 
 
Det finns även ett mindre underskott prognostiserat inom verksamheten avseende Rid-
huset som beror på ökade personalkostnader för vaktmästeri.  
 
Övriga verksamheter gör bedömningen att budgeten ska klaras inom anvisade ramar. 
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Överförmyndarnämnden 

Uppföljning av verksamhetsplan 2014-2016 
 
Måluppfyllelse 

 
 

 
 
Aktiviteter 

 
Uppdrag 
Överförmyndarnämnden har inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktige. 

Perioden som gått 
Överförmyndarnämnden har den 5 mars 2014 beslutat om riktlinjer för årets granskning 
av gode män och förvaltares årsräkning. Enligt riktlinjerna ska handläggarna under det 
här året i så stor omfattning som möjligt ringa till särskilda boenden, personliga assisten-
ter och liknande för att kontrollera om det som handlats för huvudmannens pengar har 
kommit huvudmannen till del, hur gode män och förvaltare sköter delarna sörja för per-
son och bevaka rätt samt om gode män och förvaltare i övrigt har lämnat riktiga uppgif-
ter i sin redovisning. För att bereda tid till den fördjupade granskningen enligt punkten 
a) får den sedvanliga granskningen av handlingarna i årsräkningen vara mer översiktlig 
än normalt. 

Den fördjupade granskningen är en är särskild satsning under 2014 och ger överförmyn-
darnämnden en god grund för sin fortsatta tillsyn. 



Verksamhetsberättelser 2014-01-01 - 2014-04-30 

65 
 

 

Ekonomi (tkr) 

Budget Utfall Diff Budget Prognos Diff
Öfm förtroendemän 104 98 6 313 343 -30
Öfm godemän/förvaltare 738 814 -76 2 215 1 972 243
Öfm administration 475 597 -122 1 424 1 754 -330

Summa nettokostnader 1 317 1 509 -192 3 952 4 069 -117

Nettoinvesteringar 0 0

Prognos över- och underskottsfond (ÖUF)

Ingående balans 129
Årets prognostiserade över-/underskott -117
Utgående balans 12

Ram enligt strategisk plan 2015 (anges positivt) 3 940
 % av ram 0,3%

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

Perioden jan-april Helår

 

Nämnden har efter periodisering efter april månad ett underskott på 192 tkr. Nämnden har 
fram till den 30 april 2014 granskat relativt många årsräkningar och fattat beslut om 
arvoden till gode män och förvaltare. Nämnden beräknar därför att utfallet efter helåret 
2014 kommer att bli bättre än efter april månad 2014. 

En orsak till det underskottet är att nämnden tillfälligt har anställt extraresurs till 
granskningen av årsräkningar. Extraresursen behövs eftersom nämndens handläggare i 
år i stor omfattning ringer till särskilda boenden, assistenter och liknande för att kontrol-
lera uppgifter som ställföreträdare har lämnat och för att försäkra sig om att ställföreträ-
darena sköter sina uppdrag.  

En annan orsak är att nämnden under året har haft kostnader för en arbetsmiljö- och 
belysningskartläggning av expeditionens nya lokaler på plan A6 i Stadshuset och för 
inköp av inredning till expeditionens kopieringsrum. 

Kommentarer till prognos för helåret 
Nämnden prognostiserar för helåret 2014 ett underskott på 117 tkr. Det finns en osäker-
het i prognosen av det skälet att det svårt att förutse hur stora kostnaderna kommer att 
bli för arvoden till gode män och förvaltare.  
 
Överförmyndarnämnden har den 9 maj 2014 uppdragit till expeditionen att till nästa 
sammanträde i juni månad dels lämna en säkrare prognos för kostnaden för arvoden till 
gode män och förvaltare, dels lämna förslag till möjliga besparingar under 2014.  
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Framtiden 
Överförmyndarna kommer enligt en proposition från regeringen att få nya uppgifter från 
och med den 1 januari 2015. Förändringen består dels i att överförmyndarna kommer att 
överta uppgifter från tingsrätterna i beredningen av nya ärenden om godmanskap och 
förvaltarskap och dels att överförmyndarna kommer att ansvara för att utbilda gode män 
och förvaltare. 
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Bolagen och stiftelsen 

Prognos 
Resultatprognos Bodens 

Kommun-
företag 

AB

Arena-
bolaget   
i Boden 

AB

Bodens 
Energi 

AB

 Bodens 
Utveckling 

AB 

Stiftelsen 
BodenBo

Nettoomsättning 9 213 355 193 10 981     121 300
Rörelsens kostnader -1 110 -11 534 -238 570 7 297 -      -91 030
Avskrivningar -14 -154 -54 098 1 200 -      -15 500
Rörelseresultat -1 124 -2 475 62 525 2 484 14 770
Finansiella intäkter 65 665 120          300
Finansiella kostnader -3 520 -4 -10 563 1 000 -      -14 000
Resultat efter finansiella poster -4 579 -2 479 52 627 1 604 1 070

Investeringar 0 0 70 780 -           13 485

 

Bodens Kommunföretag AB 
Föregående år tecknades nya marknadsföringsavtal som har bidragit till högre kostnader 
för bolaget i år. Det förväntade ränteläget beräknas bidra till att de finansiella kostnader-
na blir lägre än budgeterat.  

Arenabolaget i Boden AB 
Arenbolaget beräknar efter koncernbidrag på 2 500 tkr att uppnå ett positiv resultat på 
15 tkr för 2014. För att kunna uppnå detta resultat krävs det fortsatt låga kostnader och 
att bolaget får in sina intäkter på totalt 800 tkr på inplanerade arrangemang. 

Under mars månad har Livet leker mässan arrangerat på Arenan med totalt 3 000 besö-
kare. Det gav bolaget en vinst på ca 50 tkr. Inplanerade mässor under året är i dagsläget 
Load Up North och Vallhunds SM till hösten. Intresset för Load up North, mässan är 
redan större än föregående år och man har bokat in fler platser.  

Bodens Energi AB 
Resultatet efter finansiella poster prognostiseras till 52,6 Mkr, vilket är en liten resultat-
försämring jämfört med året innan. Främst är det elhandeln och elproduktionen i mini-
kraftstationerna som står för denna resultatförsämring. I båda fallen främst ett resultat av 
fallande elpriser. 
 
För elhandeln har vi i prognosen även räknat med en minskning av intäkterna på grund 
av de lagförändringar som kommer att genomföras vid halvårsskiftet. Bland annat kan 
det bli förbjudet att ta ut en fast månadsavgift av kunden. 
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Inledningen av året har varit varmare än normalt vilket inneburit en lägre värmeförsälj-
ning än ett normalår. Den lägre försäljningen har mötts av låga bränslekostnader. Om 
resterande del av året utvecklas normalt kommer resultatet för fjärrvärmen att ligga på 
samma nivå som för 2013. 
 
För elnätverksamheten har nyetableringar gett högre nätintäkter, men även högre kost-
nader och framför allt höga investeringskostnader. Resultatet för elnät beräknas ligga på 
samma nivå som för 2013. 

Stiftelsen BodenBo 

Stiftelsen fortsätter att arbeta utifrån den lagda affärsplanen och dess mål. En av mål-
sättningarna är att öka uthyrningsgraden. Under första tertialet 2014 är den genomsnitt-
liga uthyrningsgraden 98,4% (97,3% helåret 2013) och vi ser en fortsatt god efterfrågan. 
Satsning på förädling och utveckling av fastighetsbeståndet görs fortsatt under 2014. 

Det ekonomiska utfallet efter årets första fyra månader följer lagd budget. Inga väsentli-
ga avvikelser finns.  

Bodens Utveckling AB 
Bolaget har under det första tertialet 2014 fortsatt arbetet med att attrahera Inward in-
vestment till Boden, främst inom datacenterområdet. I nära samarbete med The Node 
Pole har en kundstock för datacenteretableringar byggts upp under det senaste året. Ar-
bete under resterande del av 2014 kommer att fortsätt i oförminskad takt. 
 
Resultatutveckling följer i stort lagd budget. Årets första tertial har varit bättre än den 
lagda årsprognosen. Utgifterna för resterande året beräknas bli högre än för första tertia-
let och intäkterna beräknas följa lagd budget. Med detta i beaktande så beräknas resulta-
tet per 2014-12-31 bli i enlighet med budget. 
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapportens främsta syfte är att visa kommunens resultat för perioden januari-april 
2014. Kommunens resultaträkning avser perioden 2014-04 samt en prognos för helåret 
2014. Balansräkningen visar tillgångs- och skuldposter för januari-april 2014 och för 
bokslutet 2013. Följande avvikelser från gällande redovisningsprinciper har gjorts i 
samband med upprättandet av delårsrapporten. 

• Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 

• Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är i största möj-
liga utsträckning beaktade. 

• 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. 

• Kommunens kassaflödesrapport upprättas endast vid bokslut. 

• Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens kassaflödesrapport och balans-
räkning. 

• Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 
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Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 
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