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1 Sammanfattning och bedömning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom Öhrlings Pricewater-
houseCoopers granskat Bodens kommuns näringslivsstyrelses styrning och ledning av den 
samlade och delvis nytillkomna verksamheten under näringslivsstyrelsen.  

Granskningen har genomförts utifrån följande övergripande revisionsfråga; 

 Bedrivs näringslivs- och arbetsmarknadsverksamheten i Bodens kommun utifrån 
en tydlig politisk styrning samt effektiv och målinriktad verksamhetsledning. 

Vår sammanfattande revisionella bedömningen är att näringslivsstyrelsen har en tydlig, 
effektiv och väl fungerande såväl politisk styrning av verksamheten som ledning av för-
valtningens verksamhet. 

För att ytterligare utveckla styrning och ledning av näringslivsstyrelsens verksamhet vill vi 
peka på följande behov: 

 Ta initiativ till att näringslivsstyrelsens reglemente uppdateras i enlighet med den 
uppgiftsfördelning som f n gäller för styrelsen 

 Tydliggöra och strukturera rapporteringen från näringslivsstyrelsens ordförande till 
näringslivsstyrelsen från de möten och grupper som denne deltar i inom ramen för 
sitt uppdrag som styrelsens ordförande 

 Ta initiativ till att ett arbete inleds med att uppdatera och anpassa Utvecklings-
planen till aktuella förhållanden samt till de strategiska planernas intentioner och 
prioriteringar 

 Formalisera den informella ledningsgruppen vad avser roll och ansvar i närings-
livsförvaltningens organisation 

 Utveckla samverkan med socialförvaltningens individ- och familjeomsorg utifrån 
ett gemensamt synsätt och gemensamma mål för de klientgrupper som omfattas. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
I samband med revisorernas väsentlighets- och riskbedömning framkom behov av att 
granska styrningen och ledningen av den nya samlade verksamheten i näringslivsstyrelsen. 
Granskningen bör genomföras dels därför att delar av verksamhetsfältet, arbetsmarknads-
frågorna, är nytt för styrelsen och dels eftersom fullmäktiges strategiska plan har specifi-
cerade målskrivningar avseende denna verksamhet.  

Under 2005 genomförde revisorerna en förstudie avseende arbetet med tillväxtfrågor inom 
näringslivsstyrelsen och revisorerna gjorde då följande bedömning: ”att Bodens kommuns 
tillväxt- och näringslivsbefrämjande verksamhet i allt väsentligt har de styrdokument och 
den struktur som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande 
sätt, samt att uppföljningen och kontrollen av verksamheten också är tillfredsställande.” 
Någon fördjupning utifrån förstudiens resultat genomfördes därmed inte. 

I dagsläget med utökat ansvarsområde för näringslivsstyrelsen är det av intresse att för-
djupa granskningen av styrelsens hela verksamhetsområde, dvs såväl det näringslivs-
befrämjande arbetet som det arbetsmarknads- och sysselsättningsbefrämjande arbetet. 
Näringslivsförvaltningen består av två avdelningar, näringslivsutveckling och lärcentrum:  

1. Avdelningen för näringslivsutveckling fokuserar på områdena operativ företags-
utveckling och strategisk näringslivsutveckling.  

2. Avdelningen för lärcentrum fokuserar på kompetensutveckling och ger goda 
möjligheter till ett flexibelt och livslångt lärande med en gemensam ingång till 
vuxnas lärande, vägledningsresurs med uppsökande verksamhet för att rekrytera 
till utbildningar, stöd till inträde/återinträde på arbetsmarknaden genom kommu-
nala arbetsmarknadsinsatser och feriearbeten till ungdomar (16-18 år).  

 

2.2 Revisionsfråga 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga; 

Bedrivs näringslivs- och arbetsmarknadsverksamheten i Bodens kommun utifrån en tydlig 
politisk styrning samt effektiv och målinriktad verksamhetsledning. 

 



  

 3 

2.3 Metod och avgränsning 
Intervjuer har genomförts med ledamöterna i näringslivsstyrelsen, samt med verksamhets-
ledningen och ett urval av personalen inom dels näringslivsverksamheten och dels arbets-
marknadsverksamheten/lärcentrat. Vidare har politiska styrdokument, protokoll och beslut 
gåtts igenom och granskats, liksom förvaltningens verksamhetsplanering, samverkan med 
och rapportering till styrelsen. 

I granskningen har inte ingått att granska eller bedöma utfallet av verksamheten i termer 
av uppnådda resultat eller effektivitet. 

Noteras ska vidare att delar av granskningsresultaten från den nämnda förstudien från 
2005 har använts som underlag till föreliggande granskning. 
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3 Granskningsresultat 

3.1 Politisk styrning 
Nedan redogörs för de delar i kommunens styr- och måldokument för näringslivsstyrel-
sens samlade verksamhet, som vi bedömt vara mest relevanta utifrån syftet med denna 
granskning. 

3.1.1 Näringslivsstyrelsens reglemente 
Enligt §1 i reglementet har näringslivsstyrelsen ”till uppgift att främja näringslivet i 
kommunen. Styrelsen skall, i den mån författningar eller beslut från kommunfullmäktige 
ej föreskriver annat: 

 lämna yttrande i bygdemedelsärenden 

 svara för uthyrningen av kommunens industrilokaler i samarbete med tekniska 
förvaltningen 

 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 företag-
samhet i kommunen”. 

Vi noterar att reglementet senast reviderades 2004-02-23, dvs innan näringslivsstyrelsen 
övertog ansvaret för vuxenutbildning, arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor. Regle-
mentet innehåller därför inte dessa uppgifter och får i dagsläget betraktas som ofullstän-
digt. 

3.1.2 Strategisk plan 2006-2008  
Styrelsens verksamhetsidé är (bilaga 1): 

 Tillväxtbefrämjande åtgärder för etablerande av nya företagare 

 Insatser som främjar livslångt lärande och en arbetsmarknad för alla 

 Marknadsföring av Boden som bostads- och verksamhetsort. 
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I enlighet med kommunens nya styrmodell har även näringslivsstyrelsen definierat mål, 
strategier samt verksamhetsnyckeltal/mått inom perspektiven; Marknad/kund, Medarbe-
tare/arbetssätt, Ekonomi samt Utveckling. Av dessa framgår att näringslivsstyrelsen an-
passat sitt måldokument till sitt nya ansvarsområde.  

Av intervjuerna framkommer att målstyrningsprocessen upplevs som tillfredsställande 
både av politikerna i styrelsen och av personalen. Möjligheter till delaktighet och påverkan 
finns innan dokumentet slutligt antas.  

3.1.3 Utvecklingsplan 
2001-02-26 antog Kf en utvecklingsplan för Bodens kommun med ett brett perspektiv där 
syftet bl a är att ”utvecklingsarbetet skall förankras hos alla i kommunen”. Planen fokuse-
rar 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 såväl visioner som strategier för ett samlat 
utvecklingsarbete i Bodens kommun.  

3.1.4 Näringslivsstyrelsens handlingsprogram 2005-2006 
Handlingsprogrammet (bilaga 2) reglerar mål, strategier, aktiviteter och utveckling inom 
följande verksamhetsfält: 

 Tillväxt i befintliga företag 

 Nyföretagande 

 Marknadsaktiviteter och attraktionskraft 

 Internationalisering och EU-program 

 Samverkan med universitetet och dess centrumbildningar 

 Landsbygdsutveckling 

 Lärcentrum  

 

3.1.5 Näringslivsstyrelsens delegationsordning 
Näringslivsstyrelsens delegationsordning som ursprungligen fastställdes av fullmäktige 
1997 revideras i stort sett årligen av styrelsen. Senaste revideringen skedde 2005-12-16 
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(bilaga 3). Av delegationsordningen framgår att styrelsen styrt rätten att ta beslut till för-
valtningschefen vad avser t ex: 

 Bygdemedel 

 Sponsorstöd (upptill 3 basbelopp) 

 Hyresavtal industrilokaler 

 Anta anbud och teckna avtal upptill 25 basbelopp 

 Företagsstöd upptill 10 basbelopp 

 Ansökningsavgift till gymnasial vuxenutbildning samt disciplinära åtgärder inom 
komvux och särvux. 

Av delegationsordningen framgår även, som nämns ovan, att styrelsen delegerat beslut-
anderätten avseende brådskande ärenden till styrelsens ordförande.  

Styrelsen får enligt delegationsordningen i samråd med ekonomichefen inom ramen för 
sin verksamhet och budget bevilja lån med en övre gräns för varje lån på 400 tkr.  

Vi noterar också att ett regelverk för företagsstöd finns framtaget sedan ett antal år till-
baka. 

3.1.6 Styrelsebeslut på sammanträdena  
Av genomgångna protokoll för 2005 och 2006 framgår att delegationsbesluten avrappor-
teras vid varje styrelsesammanträde i detaljerade listor över beslut, syfte och kostnader. 

Vidare framgår att det ges en återkommande chefsrapport och rapport över pågående EU-
projekt vid varje styrelsesammanträde.  

I vissa ärenden har ansvaret för verkställigheten tydliggjorts och dokumenterats. I proto-
kollen är dokumentationen av ärendena som regel kortfattad och besluten fattas som regel 
utifrån enighet. Det har, såvitt kan utläsas av protokollen, på senare år inte förekommit 
några reservationer eller voteringar i näringslivsstyrelsen. Av intervjuerna med styrelsens 
ledamöter framkommer att politikerna upplever en stor samstämmighet i sakfrågorna samt 
att de politiska partierna har haft samsyn kring prioriteringarna i måldokumenten. 

Därutöver framgår att nämnden som regel är tydliga i sina beslut och endast lägger ett 
fåtal ärenden ”till handlingarna”. Av intervjuerna framgår att man upplever det politiska 
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arbetet i styrelsen som strukturerat och effektivt med bra information och ett gott sam-   
arbetsklimat. Det uppges dock finnas behov av längre beredningstider i partigrupperna 
före styrelsens möten. För kort om tid för diskussioner i partierna upplevs av ledamöter i 
styrelsen innebära sämre kvalitet på diskussionerna vid styrelsens sammanträden. I viss 
mån kan också rapporteringen från ordförande utvecklas vad avser de möten av olika slag 
som denne medverkar i på uppdrag av styrelsen. 

3.1.7 Styrgrupper  
Näringslivsstyrelsen har under 2005 och 2006 tillsatt en särskild styrgrupp bestående av 
politiker och tjänstemän för frågan om försvarsmuseét i syfte att öka insynen och den 
politiska styrningen i handläggningen av ärendet. Av intervjuerna framkommer att detta 
fungerat på ett tillfredsställande sätt och att den löpande rapporteringen till näringslivs-
styrelsen upplevs ha varit tillräcklig.  

Näringslivsstyrelsen sammanträder ca 4-5 gånger per år. I planeringen och projekteringen 
av försvarsmuseét har det funnits behov av tätare kontakter. Styrgruppen har haft täta 
sammanträffanden och vid behov snabbt kunnat kalla till överläggning i enskilda frågor, 
vilket också har upplevts som nödvändigt.  

Vid intervjuerna med politikerna uttrycks från några av ledamöterna ett behov av fler 
styrelsemöten per år. Detta utifrån att man menar att detta skulle underlätta möjligheterna 
att löpande hålla sig a-jour med verksamheten. Däremot krävs inte tätare styrelsemöten 
utifrån de beslut styrelsen har att fatta eftersom en så stor del av beslutsfattandet sker på 
delegation. 

3.1.8 Ekonomi och måluppfyllelse 
Av styrelsens strategiska plan och verksamhetsberättelse framgår följande: 

Verksamhet Budget 2005 Utfall 2005 
Verksamhetens intäkter 23 470 24 331
Verksamhetens kostnader -56 133 54 124
Nettokostnader 
 

-32 663 29 793

Tilldelad ram 31 079 32 731
Tilläggsbudget 
 

1 584

Resultat 0 2 938
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Specifikation av netto-
kostnader: 
Näringslivsutveckling 13 733 13 720
Lärcentrum  18 930 7 433
Sysselsättningsåtgärder 8 640
Summa (tkr) 
 

32 663 29 793

Nettoinvesteringar  7 833
 
Verksamhetsberättelsen visar att enheten lever upp till målsättningen om en extern finan-
siering av verksamheten på minst 40 %. Av verksamhetsberättelsen framgår vidare att 
överskottet beror bl a på utbetalda statsbidrag avseende Lärcentrums verksamhet samt den 
försenade flytten av Lärcentrums verksamheter.  

Verksamhetsberättelsen redovisar att 16 av styrelsens 24 målsättningar till fullo har upp-
nåtts. Resterande är delvis uppnådda.  

 

3.2 Förvaltningsledning och organisation 
Nya näringslivsförvaltningen har sedan år 2005 övertagit verksamheten för Lärcentrum 
och vuxenutbildningen, barn- och utbildningsnämnden samt sysselsättningsfrågorna från 
kommunstyrelsen. Integreringen av dessa verksamheterna med näringslivsverksamheten 
har enligt genomförda intervjuer skett på ett tillfredsställande sätt. Av intervjuerna fram-
går att omorganisationen skapt bättre förutsättningar för en helhetssyn på tillväxtfrågorna i 
kommunen när näringslivsutveckling/företagande och sysselsättnings- och vuxenutbild-
ning hanteras i ett sammanhang. Genom detta beslut finns det bättre förutsättningar att 
klara tillväxtmålen. Beslut om samlokalisering av de olika verksamheterna finns men har 
vid granskningstillfället ännu inte kunnat verkställas bl a beroende på de övergripande 
lokalöversyner som pågår i kommunen. 

3.2.1 Ansvarsfördelning 
Förvaltningen omfattar två enheter; näringslivsutveckling samt Lärcentrum och sysselsätt-
ning. I verksamheten arbetar knappt 40 personer där majoriteten arbetar med vuxenutbild-
ning, sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor. Förvaltningen leds på ett övergripande 
sätt av förvaltningschefen som tillika är ansvarig för enheten för näringslivsutveckling. 
Inom enheten för vuxenutbildning, sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågorna (lärcent-
rum) finns en ansvarig enhetschef. 
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Förvaltningschefen leder förvaltningens samlade verksamhet och ansvarar inför styrelsen 
för dess resultat och måluppfyllelse. Vid behov deltar enhetschefen för lärcentrat vid 
styrelsens möten, men av intervjuerna framgår att detta är sällan förekommande.  

Ansvarsfördelningen mellan cheferna är tydlig liksom den mellan förvaltningschefen och 
styrelsen. Näringslivsstyrelsen upplever att verksamhetens förvaltningschef leder förvalt-
ningen på ett professionellt sätt, är tydlig och samtidigt lyhörd inför styrelsens behov och 
krav. Det finns ett förtroendefullt samarbete mellan styrelsen och förvaltningen.  

Delegationsordningen upplevs som tydlig och relevant utifrån verksamhetens ändamål. 
Politikerna har full tillit till förvaltningschefen ledning av verksamheten vilket man också 
anser avspeglas i organisation, ansvarsfördelning och den förhållandevis omfattande be-
slutsdelegation som lagts på förvaltningschefen.  

3.2.2 Planeringsprocessen 
Verksamheten har kontinuerliga möten för lång- och kortsiktig planering. Förvaltningens 
verksamhetsplan tas fram i samverkan med arbetsgrupper för näringslivsverksamheten 
respektive lärcentrat i slutet av verksamhetsåret närmast före nästa planeringsperiod. 
Verksamhetsplanen omfattar två år i taget. Förvaltningschefen ansvarar för att leda och 
samordna planeringsprocessen och rapportera till näringslivsstyrelsen som avslutningsvis 
antar planen som sin. Av intervjuerna med personalen framkommer att delaktigheten i 
planeringsprocessen i och för sig är god men att den kan utvecklas ytterligare.  

Styrelsen anser att deras måldokument på ett tillfredsställande sätt omsätts i förvaltningens 
verksamhetsplan. Det finns också en tydlig samstämmighet mellan dessa dokument.  

3.2.3 Arbetsplatsmöten 
Enheterna har löpande arbetsplatsträffar i syfte att sprida ledningsinformation, diskutera 
verksamheten och arbetsplatsfrågor. Arbetsplatsmötena upplevs av ledare och personal 
som väl fungerande. Formaliserad samverkan med de fackliga representanterna fungerar 
även den på ett tillfredsställande sätt.  

Förvaltningen har en informell ledningsgrupp bestående av förvaltningschefen, enhets-
chefen samt rektorn för komvux som träffas vid behov. Dialogen och samarbetet i denna 
grupp upplevs, enligt genomförda intervjuer, fungera bra.  
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3.2.4 Samverkan 
Förvaltningen har ingen dokumenterad förteckning över externa och interna samarbets-
partners i verksamheten men av intervjuerna framgår att det finns formaliserade och 
kontinuerligt förekommande möten såväl med interna som externa aktörer. 

Av intervjuerna framgår att samverkan inom Fyrkanten upplevs fungera bra och effektivt 
framförallt inom vuxenutbildningen/sysselsättningsfrågorna medan den kan utvecklas 
ytterligare avseende verksamheten i övrigt. Samarbetet med länsstyrelsen, universitetet, 
arbetsförmedlingen samt företagarföreningen är delvis formaliserat och dels efterfråge- 
och situationsstyrt och syftar till att diskutera verksamhetsfrågor och prioriteringar. Dock 
kan samarbetet med arbetsförmedlingen och försäkringskassan utvecklas ytterligare fram-
förallt avseende ungdomssatsningar.  

Det finns strukturerade möten med lokala kompetensrådet och det lokala näringslivet, dels 
månadsvis och dels i samband med särskild arrangemang som de s k Näringslivsdagarna.  

Det interna samarbetet med framförallt socialförvaltningens individ- och familjeomsorg 
avseende gemensamma frågor inom mottagning och ekonomienheten fungerar inte på ett 
strukturerat och fullt ut tillfredsställande sätt. Samarbetet bör intensifieras och utvecklas 
särskilt avseende de gemensamma klienterna.  

Samarbetet med tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen upplevs 
fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

Det förekommer kontinuerliga träffar mellan näringslivschefen, styrelsens ordförande och 
kommunstyrelsens ordförande i syfte att förankra och diskutera verksamhetens arbete och 
utvecklingsfrågor. Noteras bör att kommunchefen är adjungerad till näringslivsstyrelsen 
och därmed har direktkontakt med såväl styrelsen som förvaltningsledningen. 

3.2.5 Nyckeltal 
Av Sveriges kommuner och landstings databaser framgår följande nyckeltal när vi jämför 
Boden med riket och länet. Nyckeltalen är hämtade i WebOr för år 2004. Inom ramen 
granskningen har vi inte haft möjlighet att kvalitetssäkra nyckeltalen.  
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Verksamhetens  
Nettokostnad, kr/invånare 
 

Bodens 
kommun 

Länet Riket 

Näringslivsbefrämjande åtgärder1 645 523 195 
Arbetsmarknadsåtgärder2 306 474 277 
Vuxenutbildning3  205 327 322 
 

                                                 

1 I nyckeltalet ingår kommunens samlade insatser för att främja näringslivsstrukturen i 
kommunen ex bidrag, informationsinsatser, marknadsföring. 

2 I nyckeltalet ingår kommunens samlade sysselsättningsbefrämjande insatser t ex 
beredskapsarbeten, offentligt skyddade anställningar, datortek, arbetslösa ungdomar under 
20 år samt lönebidrag.   

3 I nyckeltalet ingår kommunens nettokostnader för gymnasial vuxenutbildning och 
påbyggnadsutbildning, grundläggande vuxenutbildning, särvux samt uppdragsutbildning. 
Noteras bör att SFI (Svenska för invandrare) inte ingår.  
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