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 1. Sammanfattning och bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers granskat Bodens kommuns tillväxt- och näringslivsbefrämjande verksamhet som
bedrivs under kommunstyrelsen. Granskningen har genomförts som en förstudie med syftet
att skapa underlag för bedömning av eventuella fortsatta granskningsbehov inom området.
Detta utifrån följande aspekter:

 om kommunen har ändamålsenliga styrdokument för det tillväxt- och näringslivsbe-
främjande arbetet?

 hur uppföljningen av verksamheten sker?

Förstudien har inriktats på att särskilt belysa följande revisionsfrågor:

 Har fullmäktige fastställt övergripande mål för tillväxt- och näringslivsverksamheten?

 Har kommunstyrelsen eller näringslivsstyrelsen antagit något program för tillväxt-
och näringslivsverksamheten?

 Vilken uppföljning och mätning förekommer av hur tillväxt och näringsliv utvecklas i
kommunen?

 Hur sker rapportering från näringslivsstyrelsen till kommunstyrelsen resp fullmäkti-
ge?

Vår övergripande bedömning är att Bodens kommuns tillväxt- och näringslivsbefrämjande
verksamhet i allt väsentligt har de styrdokument och den struktur som krävs för att verksam-
heten ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Vi bedömer vidare att uppföljningen och kontrollen av verksamheten är tillfredsställande.
Bedömningen baseras bl a på de rapporter som behandlas i näringslivsstyrelsen och den rap-
portering som går vidare till kommunstyrelsen (och i förlängningen kommunfullmäktige)
men även på de dokumentstudier och intervjuer vi genomfört.
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 2. Inledning

 2.1 Bakgrund
Rent allmänt är det väsentligt för en kommun med krympande arbetsmarknad och vikande
befolkning under en följd av år, att aktivt verka för tillväxt och säkring av skatteunderlaget. I
Boden som står inför att hantera ytterligare ett försvarsbeslutets påverkan på sysselsättnings-
läget är tillväxtfrågorna synnerligen väsentliga. Detta ytterst för att kommunen ska kunna
skapa de resurser som krävs för att tillgodose kommuninvånarnas behov av kommunal servi-
ce. Noteras kan i sammanhanget att kommunen under en tioårsperiod har tappat närmare
2 500 jobb i offentlig sektor, vilket har medfört en omfattande strukturomvandling av när-
ingsliv och arbetsmarknad i kommunen. Men i jämförelse med de flesta liknande kommuner
har Boden fortfarande uppemot 10 % fler offentligt sysselsatta. Även om en kraftigt struktur-
omvandling skett så rankas i offentlig statistik avseende 2002 kommunens tillväxt som nega-
tiv. I svenskt näringslivs undersökning av Kommunernas näringslivsklimat hamnade Boden
2004 på plats 184 av 290 kommuner (2003 plats 208/289, 2002 plats 210/289). I Företagar-
nas och Upplysningscentralens bedömning av Årets företagarkommun 2004 hamnade Boden
på en 157:e plats i landet.

 2.2 Revisionsfråga
Granskningen har genomförts som en förstudie med syftet att skapa underlag för bedömning
av eventuella fortsatta granskningsbehov inom området. Detta utifrån följande aspekter:

 om kommunen har ändamålsenliga styrdokument för det tillväxt- och näringslivsbe-
främjande arbetet?

 hur uppföljningen av verksamheten sker?

Förstudien har inriktats på att särskilt belysa följande revisionsfrågor:

 Har fullmäktige fastställt övergripande mål för tillväxt- och näringslivsverksamheten?

 Har kommunstyrelsen eller näringslivsstyrelsen antagit något program för tillväxt-
och näringslivsverksamheten?

 Vilken uppföljning och mätning förekommer av hur tillväxt och näringsliv utvecklas i
kommunen?

 Hur sker rapportering från näringslivsstyrelsen till kommunstyrelsen resp fullmäkti-
ge?
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 2.3 Metod och avgränsning
Metodmässigt baseras utvärderingen på intervjuer/kontakter med nyckelpersoner, i form av
kommunens näringslivschef och tjänstemän vid näringslivsförvaltningen, kompletterat med
dokumentstudier.

Inom tillväxt- och näringslivsområdet finns olika aktörer i och kring kommunen som när-
ingslivsstyrelsen, kommunstyrelsen, Företagarna, svensk handel m fl. I denna förstudie har vi
dock begränsat oss i huvudsak till den verksamhet som på kommunfullmäktiges uppdrag be-
drivs av näringslivsstyrelsen/-förvaltningen.

 2.4 Kommunalt näringslivsarbete
 2.4.1 Allmänt

I takt med att statsmakterna tonat ner sitt ansvar för enskilda orter och företag har kommu-
nernas ansvar för den lokala näringslivsutvecklingen accentuerats. Idag bedriver i stort sett
alla kommuner en aktiv näringslivspolitik där de är engagerade i olika former av utveck-
lingsinsatser och samarbeten med näringslivet. 

Det lokala näringslivet utgör den ekonomiska motorn i kommunen. Vid stigande arbetslöshet
drabbas kommunen av minskade intäkter i form av kommunalskatt och ökade kostnader för
främst socialbidrag. Flera studier visar t ex att mer än hälften av socialbidragskostnaderna
kan relateras till arbetslöshet. Det ligger med andra ord i kommunens intresse att den lokala
arbetsmarknaden fungerar på ett långsiktigt tillfredsställande sätt.

Vad kommunen väljer att satsa på samt vad som prioriteras i den kommunala näringslivs-
verksamheten är en fråga för politikerna att besluta om. Detta gäller t ex hur kommunen skall
organisera sig och agera för att nå ut med den egna kommunens fördelar som etableringsort
och hur kommunen kan tillgodogöra sig resurser för näringslivsutveckling via EU-stöd, ar-
betsmarknadsmedel och andra externa stödformer. 

 2.4.2 Kommunallagen om näringslivsbefrämjande insatser
Kommunallagen sätter upp de yttre ramarna för vad kommunen kan göra för att stimulera och
utveckla näringslivet. Den vedertagna tolkningen är att kommunen har stora möjligheter att
bedriva ett offensivt näringslivsarbete. Det enda direkta begränsning som anges i kommunal-
lagen är att ”Individuellt stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synner-
liga skäl för det” (KL 2:8). I förarbetena till lagen ges exempel på vad som kan betraktas som
synnerliga skäl. 
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Kommunernas näringslivsarbete kan ses i två dimensioner;

dels kan kommunen arbeta riktat med att ordna nya arbetsplatser för att öka sysselsätt-
ningen.

dels kan kommunen genom olika åtgärder arbeta för att stimulera till att näringslivet
differentieras och växer. En sådan stimulans kan bestå av konkreta åtgärder såsom inf-
rastruktursatsningar, industrilokaler eller hjälp med att skaffa extern finansiering som t
ex EU-stöd för lokal utveckling. Åtgärderna kan även bestå av mjuka delar såsom in-
satser för att förändra attityder till företagande hos beslutsfattare och medborgare, lik-
som synen och uppfattningen på kommunen och dess näringslivsklimat.

Vad kommunen väljer att satsa på samt vad som prioriteras är, som nämnts ovan, slutligen en
fråga för politikerna att besluta om. Detta gäller t ex hur kommunen skall organisera sig och
agera för att tillgodogöra sig insatser via EU-stöd, arbetsmarknadsmedel och andra externa
stödformer.
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 3. Granskningsresultat

 3.1 Måldokument och organisation
Nedan redogörs för de delar i kommunens styr- och måldokument för den tillväxt- och när-
ingslivsbefrämjande verksamheten, som vi bedömt vara mest relevanta utifrån syftet med
denna granskning.

 3.1.1 Styrande beslut och dokument
För styrning och organisation av näringslivsarbetet finns dels regleringar i näringslivsstyrel-
sens och Ks reglemente och dels ett antal andra styrdokument framtagna.

Näringslivsstyrelsens reglemente
Enligt §1 i reglementet har näringslivsstyrelsen ”till uppgift att främja näringslivet i kommu-
nen. Styrelsen skall, i den mån författningar eller beslut från kommunfullmäktige ej föreskri-
ver annat

 lämna yttrande i bygdemedelsärenden

 svara för uthyrningen av kommunens industrilokaler i samarbete med tekniska för-
valtningen

 samordna kommunens turistinformation

 ansvara för samordningen för landsbygdsutvecklingen i kommunen

 ansvara för samordning av EU-projekt samt övriga EU-frågor

 i övrigt arbeta för att främja både nyföretagande samt stödja befintlig företagsamhet i
kommunen”.

Ks reglemente
Kommunstyrelsen har enligt reglementets § 8 hand om ”sysselsättnings- och näringslivsfrå-
gor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kom-
munen”.

Utvecklingsplan
2001-02-26 antog Kf en utvecklingsplan för Boden kommun med ett brett perspektiv där
syftet bl a är att ”utvecklingsarbetet skall förankras hos alla i kommunen”. Planen fokuserar
dock i stora delar på de behov av näringslivsutveckling som Boden bedöms ha mot bakgrund
av de omfattande förändringar som skett (och fortlöpande sker) inom offentlig verksamhet i
kommunen. Planen innehåller följande huvudrubriker: 

1. Utgångsläge för 2000-talet

2. Visionen

3. Förverkligande av visionen
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3.1 Förankring av utvecklingsarbetet

3.2 En konkurrenskraftig utvecklingsmiljö

3.3 Strategiska utvecklingsområden

3.4 Företagsutveckling

3.5 Marknadsföring av den nya Bodenbilden

De strategiska utvecklingsområden som beskrivs i planen är följande:

 Informationsteknologi

 Verksamheter med anknytning till försvaret

 Omvårdnad och sjukvård

 Miljö

 Turism

 Landsbygdsutveckling

Under företagsutveckling lyfts särskilt fram:

 Kompetensutveckling hos företagen

 Nyföretagande och avknoppning

Näringslivsstyrelsens strategiska plan
Baserat bl a på utvecklingsplanen upprättar styrelsen rullande treåriga strategiska utveck-
lingsplaner, vilka också innehåller och koordineras med styrelsens internbudget. Från och
med 2005 är den strategiska planen uppbyggd enligt den modell för s k balanserad styrning
som kommunen beslutet om. Planen innehåller strategier och mål inom fyra perspektiv:

1. Medborgare/kund

2. Medborgare/arbetssätt

3. Ekonomi

4. Utveckling

Vidare består planen, som nämnts av internbudgeten för styrelsen samt av ett avsnitt benämnt
”Verksamhetsbeskrivning/verksamhetsförändring”.

Näringslivsstyrelsens/-förvaltningens handlingsprogram
Utöver den strategiska planen finns ett tvåårigt, f n 2005-06, handlingsprogram med mer
konkreta och detaljerade aktiviteter och mål. Även detta bygger på modellen för balanserad
styrning och nyttjar de fyra perspektiven; 
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 Aktiviteter

 Mål

 Arbetssätt

 Utveckling. 

Handlingsprogrammet är vidare indelat i sex olika insatsområden; 

 Tillväxt i befintliga företag

 Nyföretagande

 Marknadsaktiviteter och attraktionskraft

 Internationalisering och EU-program

 Samverkan med universitetet och dess centrumutbildningar

 Landsbygdsutveckling

 Lärcentrum

Även för perioden 2003-04 fanns ett handlingsprogram, men då med en delvis annan struktur
eftersom modellen för balanserad styrning då inte var införd i kommunen. Programmet inne-
höll i stora drag samma insatsområden som det nuvarande, men även de prioriterade utveck-
lingsområden/branscher som lyfts fram i utvecklingsplanen. För varje insatsområde fanns
konkreta mätbara mål formulerade.

Lokalt tillväxtprogram för Bodens kommun 2004 - 2007
Något specifikt tillväxtprogram har inte upprättats för Bodens kommun, i stället fungerar den
ovan nämnda utvecklingsplanen som tillväxtprogram för kommunen.

Av styrelsens protokoll från de två sista åren, samt från genomförda intervjuer, framgår att
två utvecklingsprojekt har stått i fokus, nämligen:

 Etablerandet av ett s k lärcentrum.

 Etablerandet av ett försvarshistoriskt museum.

För bägge dessa projekt är näringslivsstyrelsen projektansvarig, vilket kan ses som exempel
på att tillväxtarbete i dag handlar om mycket mer än att bedriva traditionella näringslivsbe-
främjande insatser. För inrättandet av lärcentrum har styrelsen fr o m 05-01-01 även tagit
över ansvaret för själva verksamheten.

Lokalt utvecklingsprogram för kommersiell service i Bodens kommun
Näringslivsstyrelsen behandlade och godkände § 48 04-12-16 ett förslag till lokalt utveck-
lingsprogram för kommersiell service i Bodens kommun samt beslöt att överlämna det till
kommunfullmäktige för fastställelse. Förslaget har tidigare varit ute på remiss till berörda
instanser.
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Regelverk för och beslut om företagsstöd
Näringslivsstyrelsen har, efter tidigare påpekande från revisionen, fastlagt ett regelverk för
stöd till enskilda företag. Beslut inom ramen för detta är till övervägande del (inom 10 bas-
belopp) delegerade till näringslivsförvaltningens chef. Vi kan dock konstatera att det under
de senaste åren vid enstaka tillfällen förekommit att förvaltningschefen tagit beslut som över-
skrider 10 basbelopp (i något fall handlar det om stöd på närmare 20 basbelopp). Dessa beslut
är dock, liksom övriga delegationsbeslut, i efterhand meddelade till styrelsen och godkända.
Enligt näringslivsstyrelsens delegationsförteckning borde dessa beslut ifall de var brådskande
ha fattats av styrelsens ordförande, och i annat fall beslutats av styrelsen.

 3.2 Samverkan med det lokala näringslivet
Näringslivsstyrelsen och –förvaltningen eftersträvar en löpande dialog och samverkan med
det lokala näringslivet. För detta har sedan 04-02-20 beslutats att adjungera en representant
för näringslivets organisationer till näringslivsstyrelsen. Mandatet växlar var tolfte månad
mellan Företagarna, Svensk Handel och Boden Turism ek för.

Näringslivschefen har månatliga måndagsmöten med företrädare för det lokala näringslivet.
Exempel på frågor som diskuteras är näringslivsförvaltningens handlingsplan, inriktning för
de återkommande lokala näringslivsdagarna, pågående projekt etc.

Sammantaget upplever näringslivsförvaltningen att de har en bra och öppen dialog med det
lokala näringslivet. Noteras bör att vi inom ramen för denna förstudie inte har haft möjlighet
att stämma av denna fråga med några företrädare för näringslivet i Boden, varför vi saknar
underlag för att närmare kunna verifiera näringslivsförvaltningens uppfattning.

 3.3 Extern information
Utöver näringslivsstyrelsens och -förvaltningens sidor på kommunens hemsida har närings-
livsstyrelsen/-förvaltningen utvecklat en egen portal på Internet; NäringsForum. Portalen har
följande underavdelningar och länkar:

 NäringsForum
Om Näringslivet i Boden
Framtiden
Service för företagare
Företagsregister
Konferens & kongress
Lokaler & mark
Stöd & Finansiering
Landsbygdsutveckling
Upphandlingar
Pågående projekt
Nätverk
Utbildning
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Mer information
Näringslivs-
förvaltningen
Företagarna
SvenskHandel
BodenTurism
Kvinnors företagande

Vidare ger näringslivsförvaltningen ut ett elektroniskt nyhetsbrev 4 – 6 gånger per år; När-
ingslivsnytt, vilket också i pappersform går ut till samtliga hushåll i kommunen, till utflyttade
Bodensare, norrbottniska riksdagsmän, i övrigt viktiga beslutsfattare, ALMI, Länsstyrelsen
m fl organisationer.

 3.4 Måluppfyllelse, mätning av tillväxtfaktorer och övrig uppföljning
De mål och riktlinjer som i de ovan nämnda dokumenten formulerats för kommunens till-
växt- och näringslivsbefrämjande verksamhet och för de organ som har till uppgift att bedriva
verksamheten är till viss del långsiktiga och övergripande, och därmed inte direkt mätbara.
De långsiktiga målen bryts dock ned i de nämnda handlingsplanerna till mer konkreta, tidsat-
ta och mätbara mål.

Den uppföljning styrelsen erhåller under löpande verksamhetsår är, enligt näringslivschefen, i
stor utsträckning av ekonomisk karaktär, såsom snabbrapporter och delårsrapporter. Vi note-
rar att styrelsens åtgärd/beslut som regel är att godkänna rapporterna.

Utöver den mer ekonomiskt inriktade rapporteringen finns t ex som ett stående inslag vid sty-
relsens sammanträden Chefsrapporten, inom ramen för vilken näringslivschefen redogör för
hur verksamheten fortskrider, pågående projekt och etableringsfrågor exempelvis. Noteras i
sammanhanget bör näringslivsstyrelsens behandling av revisionens ansvarsutövandegransk-
ning 2004 § 21 04-05-19: 

”Vidare anser revisionen att ansvarsfördelningen mellan styrelse och tjänstemän är
tydlig, men att sammanträdestätheten kan orsaka problem när det gäller informations-
flödet till styrelsen.

Åtgärd:

Näringslivschefen sänder fortsättningsvis, vid behov – normalt en gång mellan varje
sammanträde, ut chefsrapport till styrelsens samtliga ledamöter och ersättare.”

Ett annat stående inslag vid styrelsens sammanträden är rapporter från pågående EU-projekt
(transnationella projekt), d v s projekt som bedrivs med EU-finansiering i någon form.
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När det gäller uppföljning av måluppfyllelse gentemot handlingsplanens mål så görs detta i
den årliga verksamhetsberättelsen, vilken innehåller de delar som enligt kommunens rappor-
teringssystem ska ingå och kommenteras. Det är även denna som i huvudsak står för närings-
livsstyrelsens rapportering vidare till kommunstyrelsen, samt som underlag för den rapporte-
ring från näringslivsstyrelsen som återfinns i kommunens årsredovisning. I verksamhetsbe-
rättelsen redovisas utöver måluppfyllelse även bl a väsentliga händelser under året. Intressant
att notera är vidare att verksamhetsberättelsen för 2004 i vissa delar är upplagd enligt model-
len för balanserad styrning.

Avslutningsvis noteras att näringslivsarbete omgärdas av sekretess och svårigheter att infor-
mera p g a att affärsidéer och affärshemligheter som regel behöver skyddas. Detta undantar
dock inte kommunstyrelsen från skyldigheten enligt kommunallagen att på ett aktivt sätt ut-
öva uppsyn över hur det kommunala ändamålet tillgodoses såväl i verksamhet bedriven i den
egna förvaltningen som under näringslivsstyrelsen.
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