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Anna
Öhgren
Bodén
–
Ålder: 38 år
Yrke: VD
Utbildning: Medie-och
kommunikationsvetenskap
Kommun: Torsby
Anställningstid: 3 år

Kommunanställd och VD samtidigt? Ja, det är möjligt i
de kommuner som har egna bolag. Anna Öhgren Bodén
är VD för ett kommunalt näringslivsutvecklingsbolag.
Innan hon fick den rollen för tre år sedan hade hon jobbat med näringslivsutveckling i bolaget i nio år.
Redan som ganska ung var hon engagerad i lokal utveckling, och ideella föreningar. Hon arrangerade musik
festivaler, startade ett ungdomens hus, engagerade sig
i ett ungdomscafé och var med i foto- och filmprojekt.
Hennes engagemang tror hon var till stor nytta när
det blev en tjänst ledig i bolaget. Där fick hon i uppgift
att uppmuntra och stötta utvecklingen av näringslivet i
kommunen. Nu har hon jobbat i kommunens bolag i 12
år, visserligen i olika roller, men alltid med många och
varierande arbetsuppgifter.
– Det är därför jag har stannat kvar så länge. Jag är
ganska rastlös, tycker om att det händer mycket och
skulle inte klara av att göra samma saker för länge.
Hon har en kommunal befattning som inte är så vanlig. Skillnaden med den rollen tycker hon är att trycket på henne som person är större. Som ledare blir hon
ett ansikte utåt och folk lägger mer förväntningar på en
person i den rollen.
– Men för mig är inte titlar viktiga, jag är samma person som jag var 2002 när jag fick det första jobbet här.
Näringslivsutveckling handlar om att stötta dem som
vill starta nya företag, men även de företag som finns i
kommunen. Anna säger att det är ett jättestort arbete.
– De allra flesta människor jobbar i någon sorts näringsliv, så visst är det stort.
En uppgift i hennes roll är att informera om vad när
ingslivet består av. Att det kan vara mycket mer än handel och restauranger, och att man inte tänker på att det
också kan finnas företag på orten som omsätter miljarder och gör affärer med hela världen.

