
 

 

 

 
 

Bodens kommun är för närvarande i en mycket speciell och utmanande situation.                

Det ekonomiska läget talar egentligen för att strikt återhållsamhet och bantningar i 

investeringsbudgeten skulle vara nödvändiga åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i 

balans, alternativt en skattehöjning.                                                                                        

Förslag till strategisk plan och budget som presenterats av majoritetspartierna ”talar ett annat 

språk” och innebär stora ekonomiska åtaganden där investeringarna når rekordhöga nivåer 

och driftresultatet visar ”röda” siffror.  

Det finns skäl att anse att förfaringssättet är riskfyllt och att kommunens ekonomi under     

lång tid framöver står på spel eftersom de ekonomiska reserverna i form av resultat-

utjämningsreserv och pensionsreserv inte på långa vägar räcker till. 

Trots detta är vi i Bodenalternativet beredda att till stora delar ställa oss bakom förslaget och 

enbart peka på viktiga prioriteringar som vi anser är nödvändiga.  

Anledningen till vårt ställningstagande är att de satsningar kommunen gjort under en lång rad 

av år genom att bland annat förvärva markområdet vid ställverket i Svartbyn/Flarken nu ser ut 

att kunna ge resultat genom de etableringar som presenterats. Eftersom det visat sig att 

investerare av olika slag är beredda att göra satsningar som kan få stor betydelse för 

kommunens utveckling måste även kommunen möta upp med egna satsningar. Det fordras 

därför långsiktiga satsningar i form av bostäder, skolor, förskolor och ambitioner om en 

levande kommun som erbjuder trygg och god livskvalité med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Till detta är det även nödvändigt att med kraftfulla insatser säkerställa välfärden i form av 

bland annat bra omsorg för äldre människor och för personer med funktionsnedsättning. 

 

Bodenalternativets tilläggsförslag 

• Till socialnämndens driftram för planperioden tillförs erforderliga medel för att fler 

boendeplatser för personer med demenssjukdom omgående ska kunna anordnas. 

Det är omänskligt att man som i nuläget får vänta i sex månader på en plats till 

boende. 

 

• För att säkerställa rätt antal platser i särskilda boenden och trygghetsboenden i ett 

långsiktigt perspektiv måste kommunen planera för det ökade behov man kan se de   

8-10 närmaste åren då andelen 80+ ökar med mer än 30 %. I den planeringen bör även 

inriktningen vara att ett trygghetsboende i Sävast planeras för att möta en 

generationsväxling i området men även ett särskilt boende i Gunnarsbyområdet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Fri tid i Hemtjänsten genomförs i projektform i en del av verksamheten. Nuvarande 

detaljstyrning av hur lång tid varje beviljad insats får ta, skapar stress för personalen 

och ger många gånger en känsla av otillräcklighet och innebär dessutom i en 

förlängning att det går ut över de äldre. Ökat inflytande och delaktighet för personal 

och brukaren i kombination med nya kriterier vid beslut om hemtjänst ger förmodligen 

ett mervärde som hela verksamheten tjänar på.  

 

• För att säkerställa verksamheterna inom äldreomsorg och omsorg om personer med 

funktionsnedsättning fordras att särskild uppmärksamhet riktas på arbetsmiljö, 

arbetsförhållanden, tillräckliga resurser och lön för personalen. En kraftig 

lönesatsning måste prioriteras inom dessa områden liksom satsningar på 

fortbildning och handledning. 

 

• Rusta kommunens skolor. Omprioritera 30 milj. kr. varje år under planperioden 

inom befintlig investeringsbudget för att systematiskt genomföra upprustningar av 

skolorna. Under mandatperioden har strategiska beslut tagits avseende kommunens 

skolor. Det som tydligast framgick i de utredningar som gjordes inför beslutet var att 

många av kommunens skolor var i ett dåligt skick på grund av att man under lång tid 

skjutit underhållsarbeten och reinvesteringar framåt i tiden. Pedagoger och andra 

anställda i skolan ska ha de bästa möjligheterna att ge barnen en god utbildning, det är 

barnen och personalen värda. 

 

• Utveckla Arenaområdet. Verka aktivt för och driv på Försvarsmakten att ta sitt 

ansvar för sanering av den förorenade marken så att området kan utvecklas vidare. 

Planera för ett idrottscentrum för ishockey, friidrott och annat men även en 

gymnasieby där alla gymnasieprogram samlas till ett nav i en omfattande 

kompetenssatsning tillsammans med andra vuxenutbildningar.  

 

• Revidera beslutet om kommunens framtida 7-9 skola. Nuvarande beslut innebär en 

dålig lösning utan expansionsmöjligheter, dessutom till väldigt höga kostnader. 

Genom att seriöst satsa på en gymnasieby vid arenaområdet frigörs nuvarande lokaler 

för Björknäsgymnasiet vilket på ett fantastiskt sätt skulle kunna nyttjas för framtidens 

7-9 skola. 

 

• Öka stödet till kulturen. Tillför kultur- och fritidsnämndens driftram 3 milj. kr. varje 

år under planperioden. Vid val av bostadsplats är möjligheten att ta del av 

kulturaktiviteter av stor betydelse för många. Därför måste kulturen i större 

utsträckning än idag vara en viktig del i den samhällsomvandling kommunen står 

inför. Ett utökat stöd till kulturen så att det lokala kulturlivet kan utvecklas kommer 

säkert att bidra till att fler vill bli Bodensare. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Öka kultur- och fritidsnämndens driftram med 0,5 milj. kr. varje år under 

planperioden för driftbidrag av samlingslokaler. De ekonomiska neddragningar 

som genomförts under mandatperioden för drift av samlingslokaler i kommunens 

landsbygdsområden behöver ses över för att samlingspunkter utanför centralorten ska 

kunna bibehållas.  

 

• Ge kommunens planavdelning i uppdrag att omgående påbörja detaljplanering av 

ett antal områden som lämpar sig för etablering av solcellsparker.  

• Ägardirektiven till kommunens energibolag, BEAB förtydligas avseende kraven om 

produktion av fossilfri elenergi. Bodens Energi AB ska öka sin egen produktion 

av fossilfri el till minst det dubbla, det vill säga ca: 40 GWh/år fram till år 2030.      

 

 

För Bodenalternativet 

Inge Andersson, gruppledare Anders Pettersson fullmäktigeledamot. 


