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Tillväxtnämnden 

Planeringsförutsättningar 

I Sverige på nationell nivå råder för närvarande ekonomisk osäkerhet, med vi-

kande ekonomi med påföljande varsel. I Norrbotten däremot är framtidstron och 

tillväxten fortsatt stor. Norrbottens län leder investeringsligan i Sverige, där 

bland annat gruvindustrin är en viktig motor. 

Även i Boden är framtidstron stark och nya bostadsetableringar växer fram lik-

som nya industriområden. En ny era med dataserverhallar har börjat. Bodens 

närhet till Malmfälten, goda kommunikationer via Kallax flygplats, tillgång till 

högutbildad arbetskraft, närhet till Luleå tekniska universitet, och det faktum att 

kommunen är en del av Norrlands största befolkningscentra gör staden attraktiv 

för företagsetableringar, vilket inte minst PON Minings etablering är ett bevis på. 

Samtidigt står kommunen inför en stor utmaning genom den omfattande genera-

tionsväxling som är på gång inom näringslivet och många verksamheter inom 

offentlig sektor. En viktig del i tillväxtförvaltningens arbete består därför av att 

hjälpa unga människor, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning till 

arbete, inte minst genom att få dem att själva våga satsa på att starta egna före-

tag. 

I Bodens kommun erbjuds medborgarna ett omfattande och varierande utbud av 

kultur-, fritids- och näringslivsfrämjande aktiviteter. Verksamheterna bedrivs i 

nära samverkan med föreningar och organisationer, och bidrar till att såväl indi-

vider som företag får möjlighet att utvecklas. 

Nämnden främjar och stimulerar insatser inom folkbildningens område och arbe-

tar för att bevara samt levandegöra kommunens kulturarv. Nämnden fyller också 

en viktig roll i kommunens folkhälsoarbete där möjligheter för kommunens in-

nevånare skapas att vara fysiskt aktiva. Nämnden verkar även för att ytterligare 

öka den omfattande besöksnäringen. 

Det drogförebyggande arbetet i enlighet med drog- och alkoholpolitiska pro-

grammet som är ett samhällsövergripande uppdrag ska prioriteras. Samarbete ska 

ske över nämndgränser, genom Rådet för Trygget och Hälsa och i samverkan 

med organisationer, myndigheter och näringsliv. 

 



Tillväxtnämnden 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

Tillväxtnämnden ska verka för en sysselsättnings- och befolkningsutveckling i 

kommunen samt bidra till såväl den enskilda människans som samhällets utveck-

ling genom de mål som satts upp i den strategiska planen.  

Uppdrag 

UNGA: 

Ungdomsrådet bereds mötesplats i anslutning till tillväxtförvaltningens verksam-

het Unga och har en avsatt budget för sin verksamhet. Rådet bjuds in till tillväxt-

nämnden minst en gång per år för att informera om sin verksamhet. 

 

Ungdomsrådet är remissinstans för ungdomsfrågor och formerna för remissarbe-

tet utvecklas i samråd med Ungdomsrådet. Viktiga frågor ska så långt möjligt 

remitteras till ungdomsfullmäktige. Riktlinjer framarbetas för förvaltningars be-

svarande av motioner från Ungdomsfullmäktige 

 

Ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitik ska arbetas fram och uppföljning 

ska göras på de personer som engagerar sig, ålder, mångfald och genus. 

 

Verktyget LUPP ska användas i vår verksamhet och vi ska visa hur vi tagit med 

resultaten i våra aktiviteter. 

 

Möjligheten av att erbjuda utbildning i styrelse- och projektarbete till ungdomar 

ska undersökas. Förslag presenteras senast april 2013. 

 

KULTUR: 

Havremagasinet ska utvecklas till ett kulturcentrum. En utredning tillsätts som 

tar fram vad konceptet skulle innebära och vilka kostnader som är förknippade 

med drift och investering för att nå målet. 

 

Bodens kommuns delaktighet i ”Umeå kulturhuvudstad” undersöks och förbe-

reds. Kostnaderna för en mobil scen undersöks i syftet av att inkludera den i 

framtida investeringsbudget. 

 

Kommunala kulturarrangemang ska erbjudas barn och ungdomar av alla åldrar, 

etnisk bakgrund och kön. Öppen scen-verksamhet på Snabelhuset, Folkets Hus 

och andra lokaler ska stödjas. 



Tillväxtnämnden 

 

Möjligheterna att tillsammans med externa aktörer finansiera utbyggnad av 

Saga-teaterns orkesterdike. 

 

En översyn av kommunens nolltoleranspolicy för graffiti ska göras.  

 

 

FRITID: 

Utredningen angående Nordpoolens utveckling ska konkretiseras för att utgöra 

underlag för beslut om åtgärder. 

Möjligheten att premiera (exempelvis via bidragsbonus) föreningar som aktivt 

arbetar för att integrera genusperspektiv, utrikesfödda och personer med funk-

tionsnedsättning i sin verksamhet ska utredas. 

 

Utbyggnaden av ett skyttecentrum för tävlings- och jaktskytte fortsätter. Det 

kommer att tillsättas en utredning som redovisar vad som är möjligt och vad 

kostnaderna blir. 

Pagla och Gruvberget ska fortsätta att utvecklas som frilufts- och rekreationsom-

råden. En utredning tillsätts som, i dialog med berörda parter, tar fram vad upp-

draget skulle innebära och vilka kostnader som är förknippade med drift och in-

vestering för att nå målet. Arbeta för en säker skoterpassage Rv97-Sävast. 

 

Området mellan Kvarnängen och Killingholmen utvecklas till ett centrumnära 

frilufts- och rekreationsområde. Rådslag ska genomföras med medborgarna för 

att ta fram förslag för utveckling av området under både sommar- och vinter-

halvåret. 

 

Värderingen om aktiv drog- och alkoholfri policy bland ungdomsledare ska 

framgå i ansökningshandlingar för kommunalt bidrag/tillstånd.  

 

NÄRINGSLIV: 

Kommunen ska verka för att den turistinfrastruktur som byggts med allmänna 

medel i syfte att utveckla turism på landsbygden underhålls.  En utredning till-

sätts som inventerar infrastruktur och utreder kostnader. 

I samverkan med Landsbygdsrådet och samhällsbyggnadskontoret ta fram ett 

landsbygdsprogram. Programmet ska ge uttryck för kommunens ambitioner om 

en utvecklad landsbygd och kan bland annat ligga till grund för kommunens 



Tillväxtnämnden 

översiktsplan och program för utveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-

program.  

Intensifiera arbetet med att främja socialt och kooperativt företagande med ut-

gångspunkt i fastställd handlingsplan. 

 

Uppföljning 

 

KVALITATIV UPPFÖLJNING med hjälp av intervjuer/enkäter 

ska genomföras i större omfattning 
 

Unga 

 per aktivitet, antal deltagare och genus. 

 Uppföljning även av verksamheten på ideellt drivna ungdomsgårdar 

 hur tider på våra anläggningar fördelas utifrån ålder, aktivitet, antal 

deltagare och genus. Uppföljning ska även genomföras på förenings-

lösa som kan få stöd genom en ”påse pengar” på samma sätt. 

 Verifiera att ungdomarna upplever sitt samarbete med förvaltningen 

och nämnden som tillfredsställande 

 

Kultur 

 vilka aktiviteter som genomförs, antal deltagare samt genus.  

 arrangemang/konstart, antal arrangemang, deltagare, mångfald och 

jämställdhet. 

 

 

Fritid 

 antal stora arrangemang, redovisa sponsring, anläggningsstöd och ar-

rangörsstöd på aktiviteter deltagare, ålder. 

 antal återkommande samt unika besök på NordPoolen. 

 

 

Näringsliv 

 antal personer som besöker Entreprenörcentrum samt starta eget ut-

bildningar, antal deltagare och genus.  



Tillväxtnämnden 

 antalet nya företag som startar i Boden 

 antal företag som medverkar i Masterplanarbetet 

 vilka aktiviteter som genomförs, antal deltagare och genus.  

 

 

Nedan presenteras förvaltningens mål som ska vara mätbara, aktiviteter och upp-

följning som kan återkopplas till de mål som återfinns i den strategiska planen.  



Tillväxtnämnden 

Mål 

Mål 2009 2010 2011

Ett hållbart växande samhälle
Flyttnetto0-24 år

Företag som drivs av unga

Fyskiskt aktiva på fritid

Bruket av alkohol, tobak och narkotika

Betyg för plats att leva och bo på

Flyttnetto 

Arbetslöshet

Ranking näringslivsklimat i länet 1 1 1 1

Ranking näringslivsklimat i riket ≤50 102 55 109

Förvärsarbetande med arbetsplats i Boden

Verksamhet till nytta för medborgarna
Betyg för verksamheten >60 45 50

Föreingsaktiviteter per ungdom 7-20 år ≥40 39 38

Bibliotekslån per invånare >7 9 7

Besök vid försvarmsuseet öka

Arbete med BodenRaketen öka

Attraktiv arbetsgivare
Betyg för delaktighet och trivsel ≥6 6

Betyg för ledarskap ≥6 6,7

Andel heltid kvinnor >100

Betyg för jämlikhet >5,5

Betyg för arbetssituationen ≥6 6,6

Betyg för arbetsbelastning o arbetstakt ≥5 6,1

Betyg för hälsa ≥6

Andel friska >100

Betyg för möjlighet till utveckling >100

Kvinnors medellön 100

Andel heltider öka

Andel timavlönade minska

God ekonomisk hushållning
Budgetavvikelse ≥0 0,3 -0,1

 

Tillväxtnämnden trädde i kraft 2012-08-01, därför kan alla mål inte redovisas 

bakåt i tiden.  



Tillväxtnämnden 

Planerad verksamhet och aktiviteter 

Ett hållbart växande samhälle 

Unga 

Förvaltningen arbetar genom att utveckla företagandet i hela kommunen. God 

service ska ges till såväl blivande som etablerade företagare. Vi ska intensifiera 

arbetet med ungas företagande och skapa en dialog med ungdomar för att ta vara 

på idéer som kan utveckla företagandet bland ungdomar. 

Ett projektarbete pågår i samarbete med Arbetsförmedlingen i syfte att skapa 

praktikplatser till kommunens ungdomar som varit arbetslösa minst 90 dagar.  

Praktikplatserna kan vara hos arbetsgivare som drivs i både privat och offentlig 

regi. Utvecklingen har varit god och det har redan lett till att några ungdomar har 

fått arbete på sin praktikplats efter att praktiktiden lett ut. 

 

Ungdomar ska uppmärksammas på möjligheten att lämna medborgarförslag. 

 

Kultur 

Kulturens primära syfte är att skapa mänsklig tillväxt och att bidra till ett hållbart 

växande samhälle. Kulturenhetens uppgift är att öka tillgängligheten till kultur 

genom en stabilare infrastruktur som ger möjligheter för alla i kommunen att ta 

del av och delta i ett brett kulturutbud av hög kvalitet inom alla kulturområden. 

Det sker dels genom bidrag till föreningar och arrangemang och genom fasta 

institutioner som folkbiblioteket och försvarsmuseet. 

 

Näringsliv 

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 Luleå kommun, företag, 

turistorganisationer och kulturaktörer. Särskilt fokus läggs på aktiviteter i sam-

band med O-Ringen 2013. 

Det pågår aktiviteter inom samtliga fokusområden i kommunens Masterplan och 

arbetet fortsätter i nära samverkan med ett flertal företag.  

Etablering av Hästcentrum är tänkt att bli ett nav för hela näringen och det kan 

på sikt ge möjlighet till nya näringar i hela kommunen. Första etappen av bygget 

är klart. Miljösatsningen genom projektet NWI har redan fått en avknoppning i 

företaget Future Eco. En annan viktig del är att erbjuda bra förutsättningar för 

etableringar. Vi marknadsför oss gemensamt med Luleå och Piteå under namnet 

The Node Pole. 



Tillväxtnämnden 

 

The Node Pole syftar på vårt nordliga läge och vår potential att bli ett globalt 

centrum för datatrafik med perfekta förhållanden för högteknologiska och elin-

tensiva anläggningar som exempelvis datacenters.  

 

Projektet Lokala servicelösningar har under arbetets gång hela tiden legat före 

sin tidsplan. Målet med projektet är att ta fram två s k servicepunkter för att ska-

pa en helhetslösning för likvärdig service för invånarna på landsbygden. Planen 

är att Lokala servicelösningar ska implementeras i den dagliga verksamheten och 

leva vidare utan projektmedel.   

 

Fritid 

En försiktig prognos har pekat på att antal badgäster på NordPoolen under 2012 

ökar igen och att den neråtgående trend vi sett under tidigare år har vänt.  

En konsultrapport har köpts in i syfte att se över verksamheten på NordPoolen 

samt möjligheterna till att i framtiden utveckla verksamheten.  

Arbetet med att följa upp rapporten i samverkan med bland annat tekniska för-

valtningen pågår med syfte att kunna lägga fram konkreta förslag till nämnden. 

Ska vara genomfört under första kvartalet 2013. 

 

Inom fritidsverksamheten kommer vi under 2013 att jobba för att komma närma-

re kunden. Detta för att kunna erbjuda en bättre service och bättre förutsättningar 

för medborgarna att kunna välja på ett rikt och kvalitativt fritidsutbud. Vi kom-

mer att göra detta genom att jobba i nära samverkan med övriga enheter inom 

förvaltningen samt med föreningar och ideella krafter. 

 

 
 

Verksamhet till nytta för medborgarna 

 

Alla ska få ett gott bemötande vid kontakt med förvaltningen. De ska uppleva att 

de får ett snabbt och korrekt svar. 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 vidareutvecklas och fler personer ska använda de interakti-

va tjänsterna.  

 

Medborgarna ska ha inflytande på verksamheten vilket säkerställs via olika sam-

arbetsformer och projekt. Medborgarna och företagarnas behov ska ligga till 

grund för vårt arbete och dessa inhämtas genom dialogträffar, företagsbesök och 

kundundersökningar.  



Tillväxtnämnden 

 

Boden är en miljökommun och det har gjorts betydande investeringar i återvin-

ning vilket resulterat i låga energikostnader och drivmedel, biogas. Företagen ska 

erbjuda 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 generationer.  

  

Attraktiv arbetsgivare 

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 bland annat ge-

nom att aktivt delta i förvaltningens årliga verksamhetsplanering. Informations- 

och kommunikationsstrukturen ska vara känd för alla. Gemensamma möten för 

hela förvaltningen sker fyra gånger per år och månatliga ledningsmöten. Konti-

nuerlig kommunikation och information ska ske med medarbetarna för ökad del-

aktighet och möjlighet till påverkan. Medarbetar- och lönesamtal ska erbjudas 

alla.  

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.  

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 ansvar. Medarbetarnas upplevelse av arbets-

miljön mäts genom medarbetarenkäten som sedan följs upp. Skyddsrond sker en 

gång per år och arbetsmiljöarbetet utvärderas vid årets slut i samband med verk-

samhetsberättelsen.  

Vid skyddsronder tas det hänsyn till kommunens tillgänglighetspolicy och vid 

brister i tillgänglighet görs en åtgärdsplan. För medarbetare och kunder med 

funktionsnedsättning vidtas åtgärder för att göra verksamheten tillgänglig för 

dessa.  
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Inriktningen i alkohol- och drogpolicyn ska vara känd för alla medarbetare. Att 

främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska 

sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och för en effektivare verksamhet. 

Personalen uppmuntras att nyttja en timme per vecka till individuellt anpassande 

friskvårdsinsatser.  

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 

Extern finansiering för delar av verksamheten söks i den utsträckning det är möj-

ligt. Samarbete med andra myndigheter, organisationer, kommuner m m ger möj-

lighet att samordna våra resurser för att bland annat kunna erbjuda bättre service 

och ge snabbare besked. Genom att tydliggöra våra mål och resurser i organisa-

tionen får vi också ett effektivare resursutnyttjande. Vi strävar efter en enklare, 

tydligare och bra struktur samt uppföljning av vår verksamhet där medarbetaren 

också ska känna sig delaktig. 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter 15 479 25 102 32 380 33 092

Kostnader 67 367 119 421 126 153 129 153

Nettokostnader 0 51 888 94 319 93 773 96 060

Tilldelad ram 52 408 94 319 93 773 96 060

Resultat 0 520 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Nämnds/styrelseverksamhet 583,1 1049 1043 1069

Näringslivsfrämjande åtgn 10 711,5 19278 19166 19634

Turistverksamhet 1 757,9 3776 3754 3845

Verksamhet som fördelas 5 110,5 9198 9144 9367

Allmän fritidsverksamhet 5 658,9 10184 10126 10373

Idrotts o fritidsanläggning 17 864,8 33052 32860 33662

Fritidsgårdar 2 601,5 4178 4154 4255

Allmän kulturverksamhet 2 263,2 4073 4050 4148

Bibliotek 5 092,6 9165 9112 9335

Ungdomsrådet 243,5 366 364 373

Summa (tkr) 0 51 888 94 319 93 773 96 060

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

I förvaltningens regi beräknas uppstartad verksamhet i Snabelhusets lokaler fort-

sätta bedrivas. Vidare anslås medel till en ”påse pengar” för att ungdomsprojek-

tet ska kunna vidareutvecklas. I kulturplanen för Norrbotten prioriteras verksam-

heten i Havremagasinet som idag är underfinansierat. 

Driftbidrag ska utgå till ideellt drivna ungdomsgårdar. Ett belopp om 50 000 kr 

öronmärks i budget för anläggningar. Riktlinjer för fördelning av driftbidrag ar-

betas fram. 

För att gradvis anpassa nivån för allmänkulturverksamhetens resurser till riksge-

nomsnittet avsätts 1 Mkr, ”kulturmiljonen”, inom området Näringslivsfrämjande 

åtgärder explicit till att stärka den allmänna kulturverksamheten (t ex marknads-
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föring/sponsring av lokala kulturevenemang, stöd till kulturorganisationer, sam-

arbete med Umeå 2014). 
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Investeringar 

Bokslut Prognos

2011 2012 2013 2014 2015

Inkomster 3 303

Utgifter 3 500

Nettoinvesteringar 0 197 1 000 1 000 3 000

Specifikation per område

Hästcentrum -3 303

Bokbussen 3 500

NordPoolen 1 000

Björknäshallen

Summa (tkr) 0 197 1 000 0 0

Budget/plan

 

Planerade investeringar 

2013 

Björknäshallen samt NordPoolen är i behov av upprustning. Projektet måste pla-

neras och genomföras i samråd med tekniska förvaltningen innan något arbete 

kan påbörjas.  
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Serviceförklaringar 

Kultur  

På biblioteket och bokbussen erbjuds alltid ett mediebestånd som svarar mot 

kommuninvånarnas behov. 

Försvarsmuseet tillgänglig- och synliggör Bodens militärhistoriska kulturarv. 

Allmänkulturen främjar ett rikt utbud av kulturarrangemang för kommunens in-

vånare genom bidrag och stöd. 

Fritid  

NordPoolen erbjuder 

 en avkopplande och trygg miljö. 

 en ren och snygg anläggning där temperaturerna i bassängerna är lägst 27 

grader för motionssimbassängen och lägst 30 grader för äventyrsdelen. 

På Pagla skid- och friluftsområde garanteras 

 välskötta skidspår. 

 välpreparerade och utmärkta nedfarter enligt gällande säkerhetsbestäm-

melser. 

 ett tryggt och väl fungerande liftsystem. 
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Näringsliv  

Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen  

 bli lotsad rätt genom rådgivning, stöd och kompetensutveckling. 

 få en första kontakt inom en vecka efter inlämnande av ansökan eller 

handling. 

Turism 

Du som besökare får  

 relevant information om kommunens besöksmål och attraktioner året runt 

på Turistbyrån. 

Unga  

Vid Ungdomens hus och Ungdomsgården i Sävast  

 gäller samverkan mellan ungdomar och kommunens fritidsledare. 

 finns alltid personal på plats under gårdens öppettider. 

 gäller drog- och rökfri miljö. 

 kontaktar personalen berörda familjer om något inträffar av betydelse ur 

ett föräldraperspektiv. 

För att stärka ungdomars inflytande och delaktighet i det som sker i samhället 

ska ett fungerande Ungdomsfullmäktige finnas där alla elever från årskurs 7 till 

årskurs 3 i gymnasiet har möjlighet att vara med och påverka.  

 

 

 



        
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret 

961 86 Boden 

 


