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Planeringsförutsättningar 

Norrbottens län leder investeringsligan i Sverige. Gruvindustrin, både de befint-
liga och de nya gruvorna, ser en mycket ljus framtid. Byggindustrin har högkon-
junktur och det kan till och med vara svårt att få in anbud. En ny era med data-
serverhallar har just startat och vi vet inte än hur stort det kan bli och vilka tjäns-
tenäringar som kommer till. De näringar som växer kraftfullt bygger på våra na-
turresurser, kyla och vår kompetens. En stark framtidstro med nya bostadsetable-
ringar växer fram liksom nya industriområden.   

Samarbetet inom arbetspendlingsområdet måste ökas, fler företag får en större 
närmarknad samtidigt som allt fler företag behöver hjälp med att nå exportmark-
nader i t ex Barentsområdet och Kina. Hållbarhetstänkandet utökas hela tiden till 
att innefatta nya områden och Sverige satsar nu stora resurser på att öka tjänste-
sektorn inom områden som rör miljö-, energi- och klimatfrågor. Detta är områ-
den där företagen i Boden och Bodens kommun ligger långt framme och det sat-
sas både lokalt och globalt. Ett arbete för att ge fler företag möjlighet att på ett 
hållbart sätt växa i Boden har påbörjats under året.   

Bodens näringsliv står inför en generationsväxling. Den demografiska utmaning-
en vi delar med hela Europa börjar göra sig allt mer kännbar. Det är viktigt att få 
in unga och invandrare på arbetsmarknaden. Det är också viktigt att såväl indivi-
der som företag har möjlighet att utvecklas. Flera förändringar inom skolområdet 
påverkar vuxenutbildningen från och med 2012. Arbetet med omställningen har 
påbörjats och kommer att pågå under en längre tid. Förändringar i gymnasiesko-
lan kan komma att skapa behov av nya utbildningar. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Vi ska verka för en sysselsättnings- och befolkningsutveckling i Bodens kom-
mun genom. 

• Tillväxtbefrämjande åtgärder för etablerade och nya företagare/företag 

• Insatser som främjar livslångt flexibelt lärande och en arbetsmarknad för 
alla 

• Marknadsföring av Boden som Eko-, bostads-, besöks- och verksamhets-
ort 

• Internationalisering av näringslivet 
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Mål

Mål 2008 2009 2010

Ett hållbart växande samhälle
Tillväxt i Boden

Fler jobb inom privat sektor, ökar med minst 200/år ≥200 260 -11 i/u
Fler arbetstillfällen, ökar med minst 200/år ≥200 1) 1) 1)

Personer i kompetenshöjande insatser vid Lärcentrum ≥800 800 880 860
16-17 åringar som söker och erbjuds feriearbete 100% 100% 100% 100%
Ranking näringslivsklimat:
Placering i länet 1 1 1 1
Placering i riket <50 96 82 100
Ranking årets företagarkommun:
Placering i länet 1 1) 1) 1)

Placering i riket <50 1) 1) 1)

Medborgarnas Boden

Nyttjandet av interaktiva tjänster öka 1) 1) 1)

Alla stöd och utbildningar ska vara ansökningsbara via 
webb 100% 1) 1) 1)

Eko-kommunen

Öppna föreläsningar med miljöinriktning ≥2 1) 1) 1)

Verksamhet till nytta för medborgarna
Nöjda medborgare

Nöjda kunder i kundundersökning öka 2) 2) 2)

Bra kvalitet

Alla genomförda kurser avslutas med minst betyget 
godkänd:
Grundläggande vuxenutbildning 100% 80% 88% 75%
Gymnasial vuxenutbildning 100% 84% 84% 85%

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarskap och ledarskap

Delaktighet och trivsel* ≥6 5,8
Ledarskap* ≥6 5,3

Jämställdhet och mångfald

Andel heltid kvinnor 3) öka 97% 97% 96%
Jämlikhet, jämställdhet och mångfald* ≥5,5 4,4

1) Nytt mål

2) SCB:s medborgarenkät kommer att utökas med frågor som rör Näringslivsstyrelsens verksamhet  

3) Samtliga tillsvidare tjänster vid Näringslivsförvaltningen är heltider.

* Medarbetarenkäten genomförs vartannat år, betyg i enkäten på en 8-gradig skala
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Mål 2008 2009 2010

Attraktiv arbetsgivare
Hälsa och arbetsmiljö

Arbetssituation* ≥6 5,8
Arbetsbelastning och arbetstakt* ≥5 5,3
Egen hälsa* ≥6 6,2
Sjukfrånvaro minskar <6% 4,0% 4,2% 5,0%
Andel långtidssjukskrivna minskar, under 45% av total  <45% 41% 36% 30%
Andel friska öka 38% 38% 49%

Bra kompetensutveckling

Möjlighet till lärande och utveckling i arbetet* ≥6 7
Andel med medarbetarsamtal* ≥95% 89%

Konkurrenskraftiga löner och villkor

Kvinnors medellön i % av mäns medellön öka 101,2 101,0 105,0

Andel heltider 3) 
öka 95% 95% 95%

God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling

Avvikelse mot budget ≥0% -7% 8% 8%

1) Nytt mål 

2) SCB:s medborgarenkät kommer att utökas med frågor som rör Näringslivsstyrelsens verksamhet  

3) Samtliga tillsvidare tjänster vid Näringslivsförvaltningen är heltider.

* Medarbetarenkäten genomförs vartannat år, betyg i enkäten på en 8-gradig skala

 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Tillväxt i Boden 

Näringslivsförvaltningen arbetar för att utveckla företagandet i hela kommunen. 
God service ska ges till såväl blivande som etablerade företagare. Det innebär   
bl a att ge rådgivning och stöd kring finansieringsfrågor, skapa mötesplatser, 
erbjuda kompetensutveckling i form av utbildningar och seminarier och lotsa 
kunden rätt. Genom marknadsföring, sponsring och deltagande i länsövergripan-
de projekt skapar vi en positiv bild av Boden. Vi ska intensifiera arbetet med 
ungt företagande för att skapa en bra dialog med ungdomar och ta vara på idéer 
som kan utveckla företagandet bland ungdomar.  

Under 2011 har en gemensam organisation bildats för att utveckla cityhandel i 
Boden, Boden kraft. Arbetet med att stötta denna utveckling kommer att fortsätta 
under de kommande åren. 



Näringslivsstyrelsen 

 

 

6 
 

 

 
Besöksnäringen är under stark utveckling och målet är att fördubbla omsättning-
en till 2015. En stor del av ökningen beräknas ske i företag på landsbygden. Ar-
betet med att nå dessa mål sker i nära samarbete med Bodens kommun och Luleå 
kommun, företag och turismorganisationer. Kommunen ska verka för att kom-
munägd turistinfrastruktur blir tillvaratagen. 

Bodens kommun medfinansierar Spira fyrkanten som är en metod för lands-
bygdsutveckling inom leaderprogrammet. Samverkan sker med Luleå, Älvsbyn 
och Piteå kommuner. Spira fyrkanten ger möjlighet till projekt på landsbygden 
som inryms inom det övergripande målet att stärka konkurrenskraften för lands-
bygdens näringsliv samt ge ökad tillväxt och sysselsättning.   

Målet med det pågående projektet Lokala servicelösningar är att ta fram två s k 
servicepunkter för att skapa en helhetslösning för likvärdig service för invånarna 
på landsbygden. Under 2011 har Harads och Gunnarsbyn valts ut till service-
punkter. Projektet pågår t o m 2013. 

Försvaret satsar i Boden och kommer att anställa 700 soldater fram till 2014. Ett 
gemensamt arbete pågår för att klara rekryteringen och erbjuda möjligheter för 
medföljande vad avser utbildning eller att utveckla företagsidéer. Ett samarbete 
med fastighetsägarna och försvaret har tydliggjort behovet av att se över bostads-
försörjningen. Detta arbete har utvecklats under året och för att stärka den ge-
mensamma utvecklingen har mötesplatser skapats.  

Etablering av Hästcentrum är tänkt att blir ett nav för hela näringen och det kan 
på sikt ge möjlighet till nya näringar i hela kommunen. Seminarier och utbild-
ningar pågår utifrån hästägarnas behov och verksamhet inom vård och förebyg-
gande av skador planeras. Centrum- och klinikbyggnaden som nu är under bygg-
nation kommer att vara klara senast sommaren 2012. De byggnader man planerar 
att bygga därefter är utbildningsstall och rehabklinik. Finansieringen för dessa 
byggnader är ännu inte klar.  

Lärcentrum arbetar aktivt med att utbilda folk för att bli attraktivare på arbets-
marknaden. Vuxenutbildningen erbjuder ett brett spektrum av utbildning på olika 
nivåer. Medborgare som saknar motsvarande 3-årig gymnasieutbildning och som 
söker vuxenutbildning ska erbjudas plats. Utbildningarna vid Lärcentrum baseras 
på efterfrågan från såväl individen som privata och offentliga arbetsgivare. Ett 
viktigt verktyg för att säkerställa efterfrågan är planering och medverkan i part-
sammansatta grupper. Lärcentrum ska vidareutvecklas och marknadsföras för att 
bli en naturlig plats för vuxenutbildningarna och ett stöd för utvecklingen av det 
lokala näringslivet och individen. Samarbetet med arbetsförmedlingen fortsätter 
för att erbjuda personer med tidigare kort utbildning möjlighet att studera, för att 
bl a kunna uppnå ett slutbetyg på gymnasienivå.  
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Trygg och trivsam kommun 

Utbildning erbjuds för att alla medborgare ska kunna delta i arbets- och sam-
hällslivet. Samarbetet med andra aktörer som t ex arbetsförmedlingen, försäk-
ringskassan, kommunala förvaltningar, andra kommuner och företagarorganisa-
tioner ska vidareutvecklas för att hjälpa medborgarna, inte minst invandrarna, att 
nå självförsörjning.  

Medborgarnas Boden 

Vi ska informera och vara tillgängliga för våra medborgare bland annat genom 
nätverksträffar och dialogmöten. Hemsidan ska löpande uppdateras med korrekt 
och lättförståelig information. Den interaktiva servicen på nätet ska vidareut-
vecklas och fler personer ska använda de interaktiva tjänsterna. Medborgarna ska 
veta vart de kan vända sig när det gäller företagande eller utbildning.  

Näringslivet och medborgarna ska ha inflytande på verksamheten vilket säker-
ställs via olika samarbetsformer och projekt. Samverkan sker idag med närings-
livet, myndigheter, organisationer, andra kommuner, universitet, Försvaret m fl. 
Medborgarnas och företagarnas behov ska ligga till grund för vårt arbete och 
dessa inhämtas genom dialogträffar, företagsbesök, kundundersökningar, kursut-
värderingar m m. Regelbundna träffar och framtagning av en gemensam hand-
lingsplan sker tillsammans med företagarorganisationerna, Boden Turism och 
Bodens landsbygdsråd.    

Eko - kommunen 

Boden är en miljökommun och det har gjorts betydande investeringar i återvin-
ning vilket resulterat i ny energi i olika former t ex biogas. Företagen ska erbju-
das insatser för förbättrat miljöarbete som stärker deras miljöprofil.  

Projektet NWI (North Waste Infrastructure) är ett samverkansprojekt med Luleå 
Tekniska Universitet. NWI är en katalysator som ska ge möjlighet för fler att 
kunna tjäna pengar på sopor. Återvinning påverkar alla människor och vi har alla 
en aktiv roll att spela i att skapa nya bättre förutsättningar för framtida generatio-
ner. Projektet ska ge nytta i de företag som är delaktiga i projektet. En bolags-
bildning kommer att träda i kraft fr o m januari 2012 för att säkerställa den fort-
satta utvecklingen. Information till anställda och medborgare ska tas fram och en 
seminarieserie kommer att påbörjas 2012.   

Verksamhet till nytta för medborgarna 

Nöjda medborgare 

Alla ska få ett gott bemötande vid kontakt med förvaltningen. De ska få ett 
snabbt, korrekt svar och eventuellt lotsas vidare till rätt instans. För att möta 
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marknadens behov och efterfrågan på utbildningar sker en ständig dialog med 
branschorganisationer och företag. Individanpassade studier ska erbjudas i den 
utsträckning det är möjligt. 

Bra kvalitet 

Arbetet med ständiga förbättringar med BodenRaketen som vägledning har på-
börjats. Detta arbete ska skapa ännu bättre värde åt medborgarna, medarbetarna, 
samhället och ägarna. Kvaliteten på förvaltningens tjänster mäts genom officiell 
statistik, utvärderingar och kundundersökningar. 

Attraktiv arbetsgivare 

Medarbetarskap och ledarskap 

Värdegrundsarbetet ska integreras i det dagliga arbetet. De gemensamma målen i 
den strategiska planen och verksamhetsplanen ska vara kända för alla. Medarbe-
taren ska ha möjlighet att ge synpunkter på verksamhetsplanen bl a genom att 
aktivt delta i förvaltningens årliga verksamhetsplanering. Informations- och 
kommunikationsstrukturen ska vara känd för alla. Gemensamma möten för hela 
förvaltningen sker en gång per månad och även regelbundna avdelningsmöten. 
Kontinuerlig kommunikation och information ska ske med medarbetarna för 
ökad delaktighet och möjlighet till påverkan. Medarbetar- och lönesamtal ska 
erbjudas alla.  

Jämställdhet och mångfald 

Alla ledare ska få utbildning i jämställdhet och mångfald. Rekrytering av perso-
nal och rekrytering till olika insatser sker alltid ur ett jämställdhets- och mång-
faldsperspektiv. Jämställdhetsarbetet utvärderas vid årets slut i samband med 
verksamhetsberättelsen.  

Hälsa och arbetsmiljö 

Medarbetarna ska erbjudas en god arbetsmiljö såväl fysisk som psykosocial där 
varje medarbetare känner delaktighet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
vara en naturlig del i det dagliga arbetet och alla ska vara medvetna om sitt an-
svar. Medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön mäts genom medarbetarenkäten 
som sedan följs upp. Skyddsrond sker en gång per år och arbetsmiljöarbetet ut-
värderas vid årets slut i samband med verksamhetsberättelsen. Vid skyddsronder 
tas det hänsyn till kommunens tillgänglighetspolicy och vid brister i tillgänglig-
het görs en åtgärdsplan. För medarbetare och studerande/kunder med funktions-
nedsättning vidtas åtgärder för att göra verksamheten tillgänglig för dessa. In-
riktningen i alkohol- och drogpolicyn ska vara känd för alla medarbetare.  Att 
främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska 



Näringslivsstyrelsen 

 

 

9 
 

 

sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. 
Personalen uppmuntras att nyttja en timme per vecka till individuellt anpassade 
friskvårdsinsatser. 

Bra kompetensutveckling 

En viktig förutsättning för verksamheten är kontinuerlig och behovsanpassad 
kompetensutveckling av personalen. Individuell plan för kompetensutveckling 
fastställs vid utvecklingssamtal som utförs med varje medarbetare årligen. 

God ekonomisk hushållning 

Hållbar ekonomisk utveckling 

Extern finansiering för delar av verksamheten söks i den utsträckning det är möj-
ligt. Samarbete med andra myndigheter, organisationer, kommuner mm ger möj-
lighet att samordna våra resurser för att kunna erbjuda bättre service, ge snabbare 
besked mm. Genom att tydliggöra våra mål och resurser i organisationen får vi 
också ett effektivare resursutnyttjande. Vi strävar efter en enkel, tydlig och bra 
struktur och uppföljning av vår verksamhet där medarbetaren också ska känna 
sig delaktig.  



Näringslivsstyrelsen 

 

 

10 
 

 

Budget 

Drift 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014

Intäkter 23 289 24 681 32 161 26 532 20 556
Kostnader 66 611 68 161 77 520 72 638 68 100
Nettokostnader 43 322 43 481 45 359 46 106 47 544

Tilldelad ram 47 105 43 481 45 359 46 106 47 544
Resultat 3 783 0 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Nämnds-/styrelseverksamhet 521 890 755 781 809
Näringslivsfrämjande åtgärder 18 749 11 392 13 588 13 309 13 574
Turistverksamhet 1 302 800 800 800 800
Integration -6 0,0 0 0 0
Arbetsmarknadsåtgärder 7 252 9 289 9 516 9 884 10 202
Vuxenutbildning 15 504 14 701 15 205 15 731 16 432
Verksamhet som fördelas 6 409 5 495 5 602 5 728
Summa (tkr) 43 322 43 481 45 359 46 106 47 544

 

Planerade förändringar 

Kommunens ansvar för invandrarnas integration i samhället övergick från kom-
munen till staten den 1 december 2010. Arbetsförmedlingen har nu ansvaret för 
arbetslinjen. Svenska för invandrare (sfi) och annan utbildning som stärker indi-
videns anställningsbarhet kommer dock även fortsättningsvis att tillsammans 
med bland annat samhällsorientering att vara kommunens ansvar. En farhåga är 
att det nya statsbidraget som kommunen får för varje invandrare inte kommer 
att täcka kommunens kostnader för dessa uppdrag. Samtidigt är det viktigt att 
notera att eftersom det statliga integrationsuppdraget inte kommer att omfatta så 
kallade övriga invandrare/nyanlända kan utbildningsinsatser för dessa individer 
komma att behöva förstärkas, då samordningsvinster inte kommer att kunna gö-
ras i samma omfattning som tidigare. 

Idag har vi ett avtal om att vi ska ta emot 50 personer som bosätter sig i Boden 
och vi räknar med att detta avtal kommer att gälla under budgetperioden 2012-
2014.  

Den nationella satsningen yrkesvux som skulle ha avslutats i och med utgången 
av 2011, får en fortsättning 2012-2013, men i minskad omfattning. Lärcentrum 
och vuxenutbildningen har tillsammans med 5-kantskommunerna ansökt om ett 
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extra statsbidrag för att bedriva yrkesvux under 2012. Beslut om bidragets stor-
lek beräknas komma i början på år 2012. Fördelning av bidraget mellan kommu-
nerna är ej förutbestämt utan kommer att ske utifrån det behov som finns i re-
spektive kommun. Intäkten är uppskattad till 1 mkr.   

Investeringar 

Näringslivsstyrelsen har inga nya planerade investeringar under planperioden 
2012-2014.  

Serviceförklaringar  

Näringsliv 

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen  

− bli lotsad rätt genom rådgivning, stöd och kompetensutveckling samt 

− få en första kontakt inom en vecka efter inlämnande av ansökan eller hand-
ling 

Om du som vuxen vill studera erbjuds 

− vägledning och utbildning i olika former och på olika nivåer 

Turism 

Du som besökare får 

− relevant information om kommunens besöksmål och attraktioner året runt på 
Turistbyrån 
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Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 


