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Vision för Boden 2025  

År 2025 har Boden mer än 30 000 invånare och är en växande kom-
mun som förknippas med utveckling, trygghet och livskvalitet. 

 

Utveckling 

Boden är en kommun som är attraktiv att komma till och att stanna kvar i.  

Det visar sig genom att sysselsättningen ökar i hela kommunen. Det visar sig genom 

framgångsrika företag och arbetsplatser, där medarbetarna blir sedda som viktiga resur-

ser och erbjuds bra arbetsvillkor. Det visar sig genom ett växande invånarantal som åter-

igen överstiger 30 000 och med en jämn demografisk fördelning.  

Den största ökningen har kommit i åldrarna 16-45 år. Många är nya svenskar som valt 

att skapa sin framtid i Boden och bidra med sina kunskaper till att utveckla sin nya hem-

kommun. Kommunen värderar det mångkulturella inslaget som en strategisk tillgång.  

Nya bostadsområden har vuxit upp, framför allt i riktning mot Luleå som Boden sam-

verkar med i många frågor. Det har även skett en förtätning av bebyggelsen i centrum. 

Trygghet  

Alla kommuninvånare känner att man behandlas med respekt och på ett rättvist sätt. 

En levande dialog mellan medborgare och kommun förs kontinuerligt i all verksamhet. 

Kommunen får höga betyg i medborgarundersökningar och i brukarundersökningar 

inom äldreomsorgen respektive barnomsorgen.  

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som både kan rekrytera och behålla kompetent 

personal. Därigenom hålls en jämn och hög kvalitet i verksamheten. 

God samverkan mellan myndigheter gör att kriminalitet motverkas. Antalet brott och 

skador genom olyckor ligger på en låg nivå jämfört med andra liknande kommuner i 

Sverige, bland annat knutet till en sjunkande förekomst av droger i kommunen. 
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Livskvalitet  

Boden upplevs som en spännande kommun att vistas i, med ett vitalt kultur- och nöjes-

liv, med en levande centrumkärna, en blomstrande landsbygd och spännande idrottseve-

nemang.   

Livskvaliteten visar sig genom hög tillgänglighet, goda hälsotal, ren miljö, aktiva före-

ningar och genom att besöksnäringen växer stadigt.   

Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och samverkar för att 

tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya aktiviteter som är givande för bo-

densarna och som väcker omvärldens intresse för Boden. 

 

 



Utvecklingsplan 2015-2025 

6 
 

 

Strategisk plan för Bodens utveckling 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker kraftsamling till fyra områden: 

 Utbildning och kunskap 

 Näringsliv och arbetsliv 

 Välfärd och hälsa 

 Människa och miljö 

Utbildning och kunskap 

I Boden främjas utveckling, trygghet och livskvalitet genom satsning på god utbildning 

och kunskap. Denna strävan finns i alla verksamhetsled och inom hela kommunen, såväl 

vad gäller grundutbildning som fortsatt färdighetsträning och kompetensutveckling.  

Boden är en barn- och ungdomskommun som erbjuder en utbildningsverksamhet av hög 

nationell klass. Kommunen stimulerar sökande efter kunskap genom att bedriva en ut-

bildningsverksamhet med hög kvalitet på alla nivåer. Förskolan framhålls som en viktig 

pedagogisk verksamhet, som lägger grunden till fortsatt bra utbildning. Genom samver-

kan med näraliggande kommuner erbjuds största möjliga utbud av gymnasiala utbild-

ningar.  

Boden är en IT-kommun som främjar tillgång till information och kommunikation ge-

nom att göra modern teknik med hög bandbredd tillgänglig. Här finns god tillgång till 

IT-tjänster med både fast och mobil uppkoppling. Här finns även infrastruktur och kom-

petens som underlättar etablering av teknikintensiv verksamhet.  

Näringsliv och arbetsliv 

I Boden främjas utveckling, trygghet och livskvalitet genom satsning på näringsliv och 

arbetsliv. Denna strävan finns i alla verksamhetsled och inom hela kommunen, såväl vad 

gäller ett konkurrenskraftigt näringsliv som ett hälsosamt och stimulerande arbetsliv.  

Boden erbjuder ett gott företagsklimat, där privat företagsamhet och offentliga verksam-

heter utvecklas tillsammans och kompletterar varandra. Kommunen strävar efter en nära 

dialog med företagen för att skapa gemensamma utgångspunkter i frågor som rör lång-

siktig utveckling. Kommunens alla verksamheter har som målsättning att ständigt effek-

tivisera sin verksamhet samtidigt som verksamheterna kännetecknas av ökad kvalitet. 

I Boden finns de goda arbetsplatserna, där personalen ses som den viktigaste resursen. 

Som grund för kommunens personalarbete tillämpas den fastställda HR-Visionen. Till-

svidareanställningar på heltid eftersträvas i all kommunal verksamhet. Genom en lång-

siktig personalpolitik kompletteras anställningstrygghet av kompetensutveckling för 

framtida anställningsbarhet vid förändringar. Ett gott chefskap och väl utvecklad dialog 

med personalorganisationerna lägger grunden för samverkan på arbetsplatserna. 
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Särskild vikt läggs vid att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden, t ex genom 

tillhandahållande av praktikplatser samt löpande kontakt med utbildningsanordnare. 

Välfärd och hälsa 

I Boden främjas utveckling, trygghet och livskvalitet genom satsning på välfärd och 

hälsa. Denna strävan finns i all verksamhet och inom hela kommunen, oavsett medbor-

garens livssituation. Bodens kommun har anslutit sig till CEMR-deklarationen (Council 

of European Municipalities and Regions) för jämställdhet, vilken beaktas i alla verk-

samheter. 

I Boden kan man leva ett hälsosamt liv. Här finns en ren miljö med naturliga möjligheter 

till motion lätt tillgängliga. Aktiva föreningar och väl utbyggda träningsanläggningar ger 

goda tillfällen till friskvård och aktiviteter, särskilt för barn och ungdomar som bereds 

en trygg och hälsosam uppväxtmiljö. Småstadsatmosfären med närhet till det mesta gör 

att stress motverkas. Det är enkelt att ta sig fram, oavsett man går, cyklar, åker bil eller 

nyttjar kollektiva transportmedel. 

Boden erbjuder välfärd efter människors behov. Respekten för den personliga integrite-

ten, möjligheten att tillgodose personliga önskemål och rätten till ett värdigt liv är 

grundläggande i alla omvårdnadsinsatser. Vi vill ligga långt framme i utveckling och 

tillämpning av kvalitetsmodeller och nya arbetssätt. 

Människa och miljö 

I Boden främjas utveckling, trygghet och livskvalitet genom satsning på människa och 

miljö. Denna strävan finns i all verksamhet och inom hela kommunen och riktar sig 

gentemot alla invånare, oavsett t ex kön, ålder, sexuell läggning, eller etnicitet. Strävan 

innebär ett humanistiskt förhållningssätt i myndighetsbedömningar, en strävan efter 

medborgar- och brukarinflytande i all verksamhet samt ett långsiktigt hållbart miljöper-

spektiv i strategiska frågor. Särskild vikt läggs vid barns och ungdomars uppväxtförhål-

landen samt jämställdhet. 

I Boden ges människor förutsättningar att utvecklas och växa. Här finns ett rikt kultur-

liv, som ger goda möjligheter att själv uttrycka idéer eller ta del av andras skapande 

verksamhet. Aktiva studieförbund och andra ideella föreningar bidrar tillsammans med 

etablerade institutioner till en levande atmosfär i Boden. 

Boden är en eko-kommun, där miljömässiga bedömningar ingår som en naturlig del av 

all verksamhetsplanering. Sparsamhet med resurser, återvinning samt utveckling av nya 

metoder och ny teknik är grundläggande utgångspunkter. En långsiktigt hållbar utveck-

ling är såväl en fråga om respekt för kommande generationer som en nisch för lokal 

kompetens och näringsliv.  
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