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Tillväxtprogrammets syfte,
roll och bakgrund
Bodens kommuns tillväxtprogram ska ge vägledning och stöd till alla 
politiker och tjänstemän inom koncernen Bodens kommun. Program-
met utgör ett styrande dokument för kommunens arbete med närings-
livsfrågor, och ligger bl a till grund för beslut kring (med)finansiering 
av EU-projekt samt beslut avseende tillväxt- och näringslivsfrämjande 
aktiviteter . Tillväxtprogrammet är även viktig del av det s k ”program-
komplexet”, dvs den matris av planer och program som finns inom 
Bodens kommun (strategisk plan, översiktsplan, plan för landsbygds-
utveckling m m).

Det innebär att insatser inom ramen för programmet ska vägas av mot mål och inrikt-
ningar i andra program och planer som är styrande för Bodens kommuns verksamhet. Det 
är exempelvis mål kring jämställdhetsintegrering, lokala miljömål eller de övergripande 
mål som finns i Bodens kommuns strategiska plan. Genom samspelet och interaktionen 
med de andra styrande programmen ska tillväxtprogrammet för perioden 2017-2020 bidra 
till en hållbar och jämställd tillväxt i Bodens kommun. 

Vidare ger programmet styrning och vägledning till den verksamhetsplan som tas 
fram för området näringslivsutveckling. Ansvarig för genomförandet och uppföljning är 
kommunchefen och kommunledningskontoret. Det är dock viktigt att påpeka att tillväx-
tprogrammet berör alla och ska genomföras i bred samverkan mellan alla förvaltningar, 
kommunala bolag och inte minst det lokala näringslivet. 

Bodens kommuns tillväxtprogram harmoniserar med Norrbottens regionala utveck-
lingsstrategi (RUS) och Norrbottens regionala tillväxtprogram och kan därigenom även 
sägas vara en del i genomförandet av regionala program och strategier.  

Föreliggande version av tillväxtprogrammet är en första version som tagits fram av 
kommunchefen och kommunledningskontoret. Programmet har processats och förankrats 
internt inom olika verksamheter inom kommunen samt hos näringslivsorganisationer 
och Bodens utveckling AB. Tillväxtprogrammet har även tagit utgångspunkt i delar 
av det som framkommit vid de workshops som under 2015 genomfördes av dåvarande 
Tillväxtkontoret och Företagarna. Sammanställningen av dessa workshops har påverkat 
utformning och innehåll av föreliggande strategi. Vidare har det under december 2016 ge-
nomförts ett antal dialogmöten med företag, där programmet, dess innehåll och genom-
förande har diskuterats. Programmet kommer att följas upp årligen, och utifrån denna 
uppföljning kommer programmet att uppdateras.
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Boden kommuns vision
Boden är en trivsam, hållbart växande småstad, som 2025 har en 
befolkning på mer än 30 000 innevånare. 

I visionen, som finns ytterligare utvecklad och beskriven i Strategisk plan 2017-2019, 
framgår även att kommunen ska upplevas som attraktiv att såväl bo i som besöka, och att 
kommunen lägger stor vikt vid dialog, insyn och jämställdhet.

Visionen för Bodens kommun bygger på en kraftsamling inom nedanstående fyra 
områden, samt framförallt insatser och aktiviteter inom de tolv utpekade utvecklingsom-
rådena som beskrivs i den strategiska planen.

• Omvärldsbevakning avseende bilden av kommunen
• Kommunens visuella, skriftliga och grafiska profil
• Riktlinjer för olika typer av kommunikation 
• Välfärd och hälsa

Med utgångspunkt i ovanstående områden, omvärldsanalysen samt i kommunens tolv
utvecklingsområden, har följade fokusområden för tillväxtprogrammet 2017-2020 identi-
fierats – i programmet benämns dessa fokusområden fortsättningsvis för tillväxtfrämjan-
de förutsättningar:

• Arbetskraftsförsörjning 
• Starkt och växande näringsliv
• Inomregionalt samarbete

Nedan beskrivs kortfattat de tillväxtfrämjande förutsättningarna, och de delområden 
som identifierats under respektive tillväxtfrämjande förutsättning. I slutet av respektive 
avsnitt kring de tillväxtfrämjande förutsättningarna finns ett antal mätbara mål. Målen är 
föremål för en årlig uppföljning, och precis som för programmet i sin helhet kommer även 
målen vid behov att revideras.

Omvärldsanalys
I Boden kommuns nuvarande omvärldsanalys beskrivs fyra
stora utmaningar för Boden och för regionen.

Den stora befolkningskoncentrationen bestående av efterkrigsbarn(1945-1953) har sedan 
ett antal år påbörjat sin pensionering, vilket gett och fortsättningsvis kommer att ha stor 
inverkan på Bodens arbetsföra befolkning och att försörjningskvoten förväntas stiga 
under kommande år. Sedan några år råder stort efterfrågeöverskott inom vissa branscher. 
Till detta kommer att antalet äldre ökar i relation och framförallt kommer antalet 80 år 
och äldre att öka kraftigt från och med 2020. Allt annat lika kommer detta att leda till en 
kraftigt ökad försörjningsbörda, vilket påverkar möjligheterna till en positiv utveckling av 
Boden och regionen i stort. 

Då fler länder visar stora tillväxttal i befolkning har världsmarknadens aktörer blivit 
fler. Fler aktörer skapar hårdare konkurrens internationellt, vilket utgör såväl en utmaning 
som möjlighet för vår region.

Klimathotet har successivt påverkat våra levnadsmönster så att det är bättre anpassat 
till naturens möjligheter att överleva långsiktigt. Denna våg av såväl konsumentpåtryck-
ningar som politiska regleringar förväntas ge en större marknad för produkter och tjäns-
ter som inte ger så stora negativa avtryck på vår natur.

Det globala säkerhetsläget har under senare år lett till ett antal konsekvenser, vilka 
med oroande träffsäkerhet liknar dem som fanns i början av 1900-talet. Förutom att 
tryggheten rent generellt påverkas är den mest påtagliga konsekvensen att världen nu 
skådar några av de största folkvandringarna i modern tid när flyktingströmmarna från 
krigshärjade områden rullar på i oförminskad skala sedan ett antal år. Detta är både en 
utmaning och möjlighet för Boden och regionen. Möjligheten är ökad befolkning i arbets-
för ålder, mångfald i samhället, medan utmaningen är att lyckas med integrationsproces-
sen i samhället och att göra den så kort och lyckosam som möjligt. 

Utöver ovanstående förutsättningar finns ytterligare stora utmaningar för Boden och 
regionen under programperioden. För att hantera och möta dessa utmaningar krävs att 
Boden tar plats och är aktiv i samhällsdebatten såväl regionalt och nationellt som interna-
tionellt. Vidare krävs en utvecklad och löpande omvärldsbevakning och analys, som kan 
ge ännu bättre underlag till styrning, ledning och inte minst till utformning och löpande 
revidering av strategier, planer och program i enlighet med föreliggande tillväxtprogram.
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Arbetskraftsförsörjning
Under perioden kommer Boden att möta en historisk generations-
växling. Misslyckas Boden och regionen med att hitta kompetent
arbetskraft riskerar arbetskraftsbristen bli det största tillväxthindret 
för alla branscher.

Befolkningen åldras vilket innebär att Bodens kommun kommer att behöva ökad inflytt-
ning av speciellt målgruppen unga vuxna (24-40 år) och av människor i arbetsför ålder i 
största allmänhet. För Boden utgör den stora andelen utrikesfödda en stor konkurrens-
fördel när det gäller den framtida arbetskraftsförsörjningen, och med utvecklade proces-
ser för integration samt inte minst matchning mellan arbetsgivare och nya svenskar har 
kommunen mycket goda förutsättningar att klara framtida kompetensförsörjning såväl 
för kommunen internt som för det lokala näringslivet.

Inflyttning
Efter en mycket lång tid med befolkningsminskning har befolkningen ökat med ca 500 
personer från 2010 . Befolkningsökningen beror till största del på invandring av nya 
svenskar. För att tillgodose kompetens på arbetsmarknaden är en ökad inflyttning av 
personer i arbetsför ålder nödvändig. En fortsatt utmaning för kommunen är bristen 
på bostäder, och då särskilt mindre lägenheter och bostäder i de centrala delarna. Ett 
bostadsförsörjningsprogram har tagits fram för att förbereda och genomföra åtgärder för 
bostadsförsörjningen. Bland annat behövs områden med attraktiva småhustomter samt 
attraktiva lägenheter i centrala lägen. 

Integration, kompetensförsörjning och matchning
Det finns i dagsläget alltför många som står utanför arbetsmarknaden. I slutet av 2016 
fanns knappt 2 300 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Boden, varav ca 1 300 
var nyanlända, utrikesfödda eller inom det s k etableringsuppdraget. Samtidigt uppvisar 
flertalet branscher brist på arbetskraft och kompetens, och det är därför av yttersta vikt 
att ovan nämnda grupper ses som en tillgång och kommer ut på arbetsmarknaden. För att 
klara detta krävs en rad insatser, bland annat integration av utrikesfödda, matchning och 
riktade insatser mot särskilda grupper och branscher. 

Effektivisering
På grund av bristen på arbetskraft kommer produktion av såväl produkter som tjänster 
att behöva effektiviseras utan att kvalité eller miljö påverkas negativt. En ökad produk-
tion utan att öka antalet arbetade timmar kräver allt från höjd utbildningsnivå och ökad 
teknisk utveckling till sociala innovationer och  bättre innovationsklimat i Boden och dess 
näringsliv. 

Boden ser i dagsläget stora möjligheter att stärka den lokala och regionala tillväxten 
genom ökad närvaro av tillämpad forskning inom ett antal utpekade områden, samt 
genom god tillgång till utbildning och kompetensutveckling.

Det aktiva arbetslivet
Antalet människor i arbetsför ålder kommer att på sikt minska i hela Europa. I Boden 
prognostiseras 348 personer att lämna arbetsmarknaden under 2018 men endast knappt 
180 tillträda densamma.  För att minska den omedelbara påverkan på arbetskraftens 
storlek ska Boden erbjuda attraktiva arbetsformer för människor i slutet av deras yrkes-
verksamma liv. För att inträdet på arbetsmarknaden ska förkortas är det viktigt att hitta 
en balans mellan utbud och innehåll i olika utbildningar och arbetsmarknadens behov 
arbetskraft.

Mål inom området Arbetskraftsförsörjning:
• Boden ska senast 2020 ha minst 28 800 invånare

• Boden har en ungdomsarbetslöshet (18-24 år, andel av befolkning, öppet
 arbetslösa) som 2020 är under 2,5 %

• Andelen öppet arbetslösa av befolkningen, utrikes födda 16-64 år, ska år
 2020 ligga 2 % under riksgenomsnittet

• Utlandsfödda utanför Europa, andel kvarboende av de som invandrat de 10 åren   
 före innevarande år, ska år 2020 vara över 36 %

• Utlandsfödda, andel kvarboende av de som invandrat de 10 åren före
 innevarande år, ska år 2020 vara över 32 %

• Andelen personer i arbetsför ålder 20-64 år, med eftergymnasial utbildning
 ska öka årligen för att vid utgången av 2020 ligga över riksgenomsnittet. 

• Bodens kommun och näringslivet i Boden ska årligen kunna erbjuda minst
 80 praktikplatser till arbetssökande

• Andel praktikplatser som övergår till anställning ska vara minst 30 årligen
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Starkt och växande näringsliv
Antalet aktörer ökar och i globaliseringens och digitaliseringens
kölvatten hårdnar konkurrensen på marknaderna för varje år, samti-
digt som det skapar nya möjligheter för det lokala näringslivet.
Därför måste tillväxten i Boden och i regionen stärkas.

För att möta konkurrensen måste befintligt näringsliv stärkas och utvecklas samtidigt
som nya företag måste startas och etablera sig i kommunen och regionen. Bodens kom-
mun har som uppdrag att skapa goda förutsättningar för att möjliggöra allt detta.
Detta ska möjliggöras genom strategiskt och strukturerat arbete mot tre målgrupper:

Befintliga företag
De befintliga företagen är motorn i Bodens näringsliv och dess tillväxt, och det är av 
yttersta vikt att de fortsätter att utvecklas. Dels för deras bidrag till den lokala arbets-
marknaden i form av arbetstillfällen och skatteintäkter , men också för deras bidrag i 
form av innovationer samt ny kunskap och nya tjänster som i många fall även exporteras 
långt utanför kommunens och regionens gränser. En fortsatt utveckling av det befintliga 
näringslivet skapar mycket goda förutsättningar för en växande och mer differentierad
arbetsmarknad, och inte minst för att få unga och nya svenskar att stanna kvar och 
utvecklas i Boden. För att lyckas med detta är det viktigt att Boden fortsätter att förbättra 
sitt företagsklimat, att företagen i kommunen har fortsatt tillväxt både vad gäller omsätt-
ning och sysselsättning, och inte minst att Bodens kommun och dess olika verksamheter 
och bolag ännu bättre skapar bra förutsättningar för de befintliga företagen. 

Nya företag
För att skapa ett ännu mer dynamiskt, attraktivt och differentierat näringsliv är det 
mycket viktigt att nya företag skapas. De nya företagen kan erbjuda allt från lösningar på 
lokala och regionala problem, till arbetslivsmöjligheter och karriärvägar för unga och för 
personer som av olika anledningar har svårare att etablera sig på den reguljära arbets-
marknaden. Likväl som för de befintliga företagen, är det viktigt att de nya företagen 
hittar en marknad utanför den lokala och att man som företagare känner ett stöd från 
kommunen . För att stärka entreprenörsandan och förbättra attityder kring företagande 
i Boden, är det av yttersta vikt att detta genomsyrar kommunens utbildningsverksamhet, 
från förskolan och genom hela skolsystemet inklusive SFI och Vuxenutbildning. 

Etableringar av nya företag
För att skapa en bredare arbetsmarknad och ett större underlag för det lokala näringslivet 
är det viktigt med etableringar av nya företag. Detta är viktigt både i syfte att vitalisera 
och stärka det befintliga näringslivet, men också för att kunna öka skatteintäkter, bygga 
upp kritisk massa och inte minst få en utökad dynamik i det lokala näringslivet och på 
den lokala arbetsmarknaden. Denna typ av etableringar kan framförallt åstadkommas 
genom god omvärldsbevakning, strukturerat och samordnat tillväxt- och näringslivsarbe-
te hos de lokala aktörerna och genom ett gott investeringsfrämjande arbete. 

Mål inom området Starkt och växande näringsliv:

• Boden ska öka med minst 25 platser årligen i Svenskt Näringslivs ranking
 avseende företagsklimat

• Självförsörjande företag med en omsättning över 500 tkr  ska årligen öka med
 minst 15 företag

• Antalet förvärvsarbetande inom privat sektor i Bodens kommun ska öka med
 2% per år fram till 2020 

• Antalet företag som ägs/drivs av kvinnor ska öka årligen

• Antalet nya företag som startas av personer 20-34 år ska öka årligen

• Antalet nya företag som startar årligen ska vara minst 200

Inomregionalt samarbete
Regionen och de övriga kommunerna i Norrbotten delar många
av de möjligheter och utmaningar som Boden kommer att möta
under programperioden.

Många av dessa utmaningar kräver koordinerade och större utvecklingsinsatser för att 
få genomslag och hållbarhet i form av strukturella och bestående förändringar. Kommu-
nen måste aktivt söka samverkan lokalt, regionalt och internationellt , framförallt inom 
Barentsregionen. För att Boden ska vara starkt, måste regionen också vara det.

Samarbete med andra kommuner
Bodens kommun ska i varje utvecklingssteg ställa sig frågan om vi kan göra detta till-
sammans med andra, och utifrån detta även försöka bedöma mervärdet av en eventuell 
samverkan. Vi ska nyttja de befintliga, inomregionala plattformar vi har för samverkan, 
såsom Luleåregionen, 4-kantssamarbetet m fl, men samtidigt inte vara främmande för 
nya, funktionella samverkanskonstellationer utifrån gemensamt identifierade behov. 
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Samarbete med myndigheter och andra aktörer
I Boden finns ett antal olika myndigheter och aktörer representerade, såsom exempelvis 
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försvarsmakten. Inom en stor del av kommu-
nens ordinarie verksamhet har det utvecklats nätverk och samverkanskonstellationer med 
dessa – och andra myndigheter. Bodens kommun deltar i allt större omfattning i gemen-
samma aktiviteter och insatser tillsammans med dessa aktörer, och ser det som prioriterat 
att ytterligare befästa denna samverkan.

Infrastruktur
För en ökad samverkan är infrastruktur central. Bodens kommun ska arbeta för en 
effektiv pendlingstrafik i första hand mellan Boden och Luleå, men även för en utvecklad 
infrastruktur och förbättrade pendlingsmöjligheter till andra orter och delar av länet. 

Mål inom området Inomregionalt samarbete:
• Boden ska aktivt verka för att stärka förutsättningarna för tågförbindelserna
 mellan Boden och Luleå

• Senast 2019 ska det finnas en pendeltågstrafik mellan Boden och Luleå

• Inom de utpekade tillväxtområdena ska Boden delta i minst 3 utvecklingsprojekt  
 med andra kommuner under programperioden

• Bodens kommun och Försvarsmakten i samverkan ska senast 2020 har etablerat  
 minst 2 ledarutbildningar med nationell rekrytering

• Bodens kommun och Försvarsmakten ska årligen delta i minst 10 gemensamma  
 arrangemang/aktiviteter

• Försvarsmakten genom regementena I 19 och A9 har verksamheter som 2020   
 omfattar minst 750 kontinuerligt eller tidvis sysselsatta gruppbefäl, soldater,
 eller sjömän 

Tillväxtområden
Tillväxtprogrammet och insatser inom detta omfattar samtliga
branscher och näringar, men med utgångspunkt i lokala styrkeområ-
den, spetskompetens, unika kluster, lokala och regionala behov samt 
omvärldsbevakning, finns det ett antal områden som särskilt ska
prioriteras och uppmärksammas. Nedan följer kortfattade beskrivning-
ar av respektive tillväxtområde. 

Avfalls- och miljöteknik
I Bodens kommun har det sedan ett antal år pågått en långsiktig satsning på en hållbar 
miljöteknisk infrastruktur för energi-, material- och vattenförsörjning. I kommunens 
ägo finns idag en anläggning för att utvinna biogas till fordonsbränsle ur matavfall och 
avloppsslam, en toppmodern förbränningsanläggning som producerar el och värme ur av-
falls- och biobränsle samt Brännkläppens avfallsanläggning där restprodukter tas omhand 
för återvinning, behandling och deponering. Siktet är inställt på en materialhantering 
med minskad miljöbelastning och maximalt utnyttjande av lokala materialflöden för att 
så långt det är möjligt försörja lokal och regional marknad med återvunna material. 
Målet är att etablera en blomstrande regional marknadsplats för nyttiggörande av rest-
produkter och öka antalet arbetstillfällen inom miljöteknikområdet och att Boden ska 
uppfattas som Europas ledande innovationsmiljö inom återvinningsområdet. Förutsätt-
ningarna för detta är goda, inte minst tack vare den unika klusterbildning av företag som 
Future Eco, och Science-Parkmiljön vid Boden Business Park utgör. 

Besöksnäring och handel
Boden har under den senaste 15-årsperioden gått från att ha varit en garnisonsstad med 
starka besöksrestriktioner för utländska gäster, till att numera vara en kommun med en 
besöksnäring som växer sig allt starkare. Det finns starka varumärken och stark infra-
struktur att bygga fortsatt utveckling och tillväxt inom besöksnäringen kring, bland 
annat Tree Hotel, Storklinten och Boden Camping. Att fortsatt stärka förutsättningarna 
för besöksnäringen handlar dels om aktiviteter riktade mot de rena turistföretagen, dels 
om att stärka handeln och attraktiviteten i centrum i form av gestaltning och mötesplat-
ser, technical visits samt att aktivt marknadsföra Boden som platsvarumärke. En mycket 
viktig del i centrumutvecklingen är utvecklade möjligheter till parkering, vilket kommer 
hanteras i den kommande trafik- och parkeringsstrategin. 

Kulturella, kreativa och digitala näringar 
De kulturella, kreativa och digitala näringarna är starkt växande i regionen och i Boden 
börjar förutsättningarna att bli allt bättre. Tillväxtpotentialen inom området är stort och 
det är en viktig breddning av Bodens näringsliv. För att samtidigt komplettera de struk-
turer som finns i övriga regionen är det viktigt att  Boden inriktar satsningarna där det 
finns konkurrensfördelar, vilket därefter med stor sannolikhet kommer att leda till att en 
bredare kreativ näring kommer att växa.  

Boden Kommun har genom ett antal nyetableringar inom datacenterindustrin  eta-
blerat en ny bransch. Genom datacenteretableringarna, har en block-chain-relaterad 
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tjänsteutveckling vuxit fram, vilket utgör en stark grund för att arbeta med den ”digitala 
industrin”.

E-sport, spel, film och musik är något som både kompletterar och stärker övriga 
satsningar inom kreativa näringen. En sammanhållande länk mellan och en viktig förut-
sättning för tillväxtarbetet inom återvinningsbranschen och kreativa näringen är Bodens 
Business Park. Den utgör den fysiska innovationsmiljön där företag, kommun och univer-
sitet genom att mötas i vardag och i projekt tillsammans ska stärka Bodens och regionens 
tillväxt.

Hästnäring
I Boden är hästnäringen sedan lång tid stark och konkurrenskraften mycket god i ett 
regionalt perspektiv. Trav- och ridsport har många näringsidkare och med rätt förutsätt-
ningar finns bra möjligheter att stärka näringen ytterligare. Det kan handla om tävlings-, 
tränings- och utbildningsmöjligheter, tillgång till rätt veterinärkompetens, hästnära 
boenden mm.

Boden är även unik genom den möjlighet till centrumnära mark som finns tillgänglig 
för de som vill kombinera sitt boende med någon form av hästnäring.

Elintensiva näringar
Boden erbjuder helt unika förutsättningar vad gäller energiförsörjning, och utgör därför 
en optimal plats för etablering av elintensiva näringar. Kommunen erbjuder en extremt 
stabil elinfrastruktur, unika möjligheter till naturlig kylning samt förnyelsebar vattenkraft 
till låga energikostnader.

Upptiden för det regionala elnätet är 99,99 %, vilket innebär att förlorad strömdrift 
näst intill är obefintlig. 100 % förnyelsebar vattenkraft till låga energikostnader ger dess-
utom både miljövänliga och ekonomiska fördelar. 
Vidare finns inom Bodens kommun även mycket goda möjligheter vad gäller markområ-
den för exempelvis datacenter men även för andra, elintensiva näringar och industriverk-
samheter.

Den 24 november 2016 beslutade Sveriges riksdag om sänkt elskatt för datacenter
fr o m januari 2017, vilket ytterligare ökar möjligheterna för Boden och regionen att posi-
tionera sig inom dessa, och andra elintensiva verksamheter.

Framgångsfaktorer
För att kunna genomföra tillväxtprogrammet och uppnå  alla de
mål som finns i programmet, har det identifierats fyra stycken särskilt 
viktiga framgångsfaktorer. Dessa beskrivs nedan.

Centrumutveckling 
Stadskärnan är kommunens skyltfönster och en motor för tillväxt och allt fler kommu-
ner arbetar aktivt för att förädla sina stadskärnor och göra dem mer attraktiva. Bodens 
kommuns vision är att kommunen ska växa till 30 000 invånare till år 2025. För att lyckas 
uppnå visionen behöver bland annat näringslivet stärkas, det behövs fler bostäder och en 
levande och attraktiv stadskärna. En levande och attraktiv stadskärna är en förutsättning 
för hela kommunens attraktionskraft och en viktig faktor i beslutet över var människor 
flyttar och företag etableras. En viktig framgångsfaktor är därför en långsiktig och strate-
gisk satsning på centrumutveckling. 

Landsbygdsutveckling
Boden har en stor andel landsbygd och det finns stor växtkraft och framtidstro bland dem 
som bor i landsbygden. Boden ser en stark och växande landsbygd som en konkurrensför-
del jämfört med andra kommuner. De ekonomiska föreningar som finns i form av RÅEK 
och EDEK utgör goda förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande mellan kommun 
och landsbygdsorganisationerna att stärka attraktionskraften i landsbygden.
Som ett komplement till Tillväxtprogrammet har därför ett särskilt program för lands-
bygdsutveckling tagits fram. De bägge programmen, tillsammans med övriga program 
och strategier, ska bidra till en fortsatt utveckling av landsbygden och byarna inom Bo-
dens kommun.

Försvarsmakten
Försvarsmakten har historiskt alltid varit en väl integrerad och mycket viktig del av Bo-
den, och det finns all anledning att ta tillvara på, och ytterligare utveckla den samverkan 
som byggts upp över tiden. Försvarsmakten är idag representerade i kommunen genom de 
två regementena I 19 och A9. Bägge dessa regementen har en nyckelroll i Försvarsmaktens 
fortsatta utveckling, och den personal och kompetens som finns inom dessa verksamheter 
är en mycket viktig resurs i Bodens fortsatta utveckling. Dessa verksamheter erbjuder dels 
en rekryteringsbas för den lokala och regionala arbetsmarknaden, och dels spetskompe-
tenser inom ett antal områden där framtida utbildningar skulle kunna vara en plattform 
för utvecklad samverkan mellan kommunen och Försvarsmakten. Bodens kommun samar-
betar med Försvarsmakten genom bland annat den avsiktsförklaring som undertecknades 
2014, arbetet inom Regionalt Samverkansforum och aktivitets- och informationsprogram-
met Bodenmodellen.

Våga prioritera
Bodens näringsliv har genomgått en omfattande transformation under den senaste 15-års-
perioden. Den kraftiga minskningen av antalet anställda inom Försvarsmakten Boden och 
flytten av länssjukhuset har ställt krav på en omfattande strukturomvandling av kommu-
nens näringsliv och arbetsmarknad. Denna omvandling har genomförts framgångsrikt 
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och vid ingången av programperioden är närmare 50% sysselsatta inom det privata nä-
ringslivet. Den privata tjänstenäringen, anläggningsbranschen och datacenteretableringar 
är sektorer som vuxit under omvandlingen. 

Förutom att möjliggöra för den breda massan av aktörer måste Boden också våga 
prioritera utvecklingsresurser inom områden där speciella tillgångar finns. 
Boden har tillgångar som utgör konkurrensfördelar jämfört med andra regioner inom 
landet och resten av världen. Förutom finansiellt kapital finns det två delar som är viktiga 
för utvecklingen; dels intellektuellt kapital genom kompetens, forskning och utveckling, 
dels geografiska tillgångar. I en hård konkurrens är det viktigt att positionera sig inom 
områden där Boden har extra stora möjligheter baserat på de ovanstående tillgångarna 
samt övriga, unika lokala förutsättningar. Utöver dessa är det viktigt att förhålla sig till 
omvärldens trender för att satsa på områden som kommer att vara efterfrågade.

Uppföljning
Tillväxtprogrammet kommer att följas upp årligen. Ansvarig för detta 
är kommunledningskontoret. Uppföljningen kommer innehålla olika 
delar, exempelvis workshops och andra aktiviteter med näringsliv och 
andra lokala aktörer.

Vidare kommer samtliga mål i programmet att följas upp och utvärderas, och utfallet av 
uppföljningen kommer att presenteras en gång per år. Uppföljningen och utvärderingen 
kommer även att ligga till grund för eventuella revideringar av innehåll och mål i tillväxt-
programmet. Vid slutet av programperioden (hösten 2020) kommer en större utvärdering 
att genomföras.
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Bilaga 1 - programmets innehåll och komponenter
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