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Inledning
Skellefteå kommun ska verka för ett framsynt,
jämställt, växande och attraktivt Skellefteå där idéer
ges plats att utvecklas och förutsättningarna för att
driva företag är goda i både staden och på landsbygden.
För att Skellefteå ska nå målet om 80 000
invånare år 2030 krävs 4 000 nya jobb. Det sker
genom fortsatt konkurrenskraft i befintliga företag
så att de kan behålla och skapa nya jobb, genom att
fler företag startas och överlever, samt att företag
bestämmer sig för att flytta hit.
För detta krävs samverkan mellan näringsliv och
offentliga aktörer så att förutsättningarna för att
driva och vidareutveckla företag blir gynnsamma,
arbetsmarknaden blir välfungerande, kompetensförsörjningen möter företagens föränderliga behov
och platsen erbjuder goda livsmiljöer.
Programmets syfte är att skapa tydlighet, både
externt och internt, kring kommunens arbete med
näringslivsutveckling och tillväxt. Näringslivspolitiska
programmet har tagits fram i samverkan mellan
politiker, det lokala näringslivet, samt kommunens
tjänstepersoner. Programmets årliga mål och
jämförelsetal följs upp av kommunstyrelsen och
kommuniceras regelbundet till näringslivet och
andra intressenter.
Strategiska inriktningar i programmet
•
•
•
•

Start av nya företag
Attraktivt för företagsetablering
Företagsutveckling riktat till befintligt näringsliv
Förbättrat näringslivsklimat

Programmets syfte
är att skapa tydlighet
kring kommunens
arbete med näringslivsutveckling och
tillväxt.
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Utmaningar
och möjligheter
Inom de närmsta åren kommer kompetensförsörjningen vara en utmaning
för flera arbetsgivare. En central utmaning är att lösa kompetensförsörjning
för både befintliga växande företag och
nyetableringar. Det behövs insatser
inom allt från att jobba med att öppna
arbetsmarknaden för unga, utrikesfödda
och människor som står utanför arbetsmarknaden samt att bygga ett attraktivt
samhälle för att locka inflyttare.
Industrin utgör en stor del av arbetsmarknaden i Skellefteå och har sedan
finanskrisåret 2010 ökat till skillnad från
riket. Sett över de senaste 10 åren har
tjänstenäringarna så som hotell och
restaurang och företagstjänster vuxit
snabbast. Andelen offentliga jobb är
hög men av dessa utgör statliga jobb en
anmärkningsvärt låg andel. 1

1 och 2

SCB 2017

Andelen företagare i befolkningen
ökar, men ligger stadigt lägre än rikssnittet. Av alla företagare är andelen
kvinnor och unga generellt låga. Dessutom ligger antalet nystartade företag
per 1 000 invånare lägre i Skellefteå än
i riket. Många företagare i Skellefteå
förväntas gå i pension inom några år,
vilket ytterligare ökar behovet av nya
företagare. 2
För att skapa möjligheter inom både
tjänstenäringen och industrin behövs
ett aktivt arbete med en sammanhållen
samhällsplanering. Efterfrågan på kontor,
flexibla hyreskontrakt i co-workingmiljöer, attraktiva lägen för industri som
är redo att bebyggas, digital infrastruktur i hela kommunen, samt enkla och
effektiva resor och transporter till och
från kommunen behöver mötas.
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Andelen elever som startar UF-företag är 38 procent. Rikssnittet ligger på 29 procent.

Start av nya företag
Skellefteå kommun har ett långsiktigt mål om ett hållbart och innovativt
näringsliv som bidrar till tillväxt och
4 000 nya jobb. För att lyckas med detta
är det centralt att fler vill starta och
driva företag här samt att det finns goda
förutsättningar för innovativa idéer att
bli verklighet, inte minst inom för Skellefteå viktiga framtidsbranscher. Arbetet
sker i nära samverkan med relevanta
innovations- och företagsfrämjande
aktörer.

idérika och företagsamma personer
från förskola till företagande.

För att nya företag ska startas är det
också viktigt att Skellefteå är attraktivt
för unga personer som vill skapa och
utveckla nya idéer. Röda tråden är
Skellefteå kommuns strategi för ett ökat
nyföretagande och syftar till att utveckla

Andel kvinnliga grundare (SCB)

Jämförelsetal
Mått

Nuläge

Antal nystartade företag
med F-skatt (Bolagsverket)

335

Andel företagssamma
individer/1000 inv. (Svenskt Näringsliv)

7,72

Andel elever av en årskull
som startar (Ung Företagsamhet)

38 %
13,2 %

Andel företagare under 35 år (SCB)

7,3 %

Andel utlandsfödda (SCB)

5,3 %
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Mål
Ett nyskapande innovations- och
företagsfrämjande system med spets
attraherar idébärare lokalt, nationellt
och internationellt.

Röda Tråden skapar fler idérika och
företagsamma individer.

• Idébärare upplever att det är enkelt
att utveckla idéer och starta företag
i Skellefteå.

• Ökad andel företagsamma unga i
Skellefteå som i större utsträckning
är engagerade i bolag, startar egna
bolag och som nya ägare av befintliga bolag.

• En tydlig och enkel väg in till det
innovations- och företagsfrämjande
systemet.
• Utvecklade metoder skapar fler
avknoppningar inom befintligt
näringsliv.
• Ett ökat entreprenörskap kopplat
till Campus Skellefteå.
• Fler nya företag startar med koppling till för regionens prioriterade
branscher.
• Ett ökat nyföretagande på landsbygden.
• Ökad andel företag med kvinnliga
grundare.
• Ökat nyföretagande bland utlands
födda.
• Fler sociala innovationer och ett
ökat samhällsentreprenörsskap.

• Röda Tråden är arbetssättet från
förskola till företagande.

• En variation av fysiska miljöer och
satsningar som stimulerar till kreativitet och idéskapande från förskola
till företagande.
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Attraktivt för
företagsetableringar
Skellefteå kommun har en långsiktig strategi
att attrahera företag inom utvalda branscher att
etablera verksamhet i kommunen. Arbetet sker
genom nära samarbete med regionala och
nationella aktörer, samt i dialog med befintligt
näringsliv och regionens övriga kommuner.
Insatserna ska skapa fler arbetstillfällen, stärka
branschkluster samt bidra till ett mer internationellt
näringsliv i kommunen.

8 8 88
8888

Jämförelsetal

Under 2018 sålde kommunen
mark motsvarande 17,8
fotbollsplaner.

Mått

Nuläge

Antal arbetsställen i kommunen (SCB)
Antal kvm tillgänglig industrimark (kommun)

11 511
1 568 972

Antal kvm såld industrimark (Skellefteå kommun)

96 165

~
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Mål
Det proaktiva arbetet som utgår
från de regionala styrkorna gör att fler
företag flyttar hela eller delar av deras
verksamhet till Skellefteå kommun.
• Företag med elintensiva verksamheter
etablerar sig i kommunen.
• Företag inom trä-, IT- och gruvindustrin och andra högteknologiska
verksam heter etablerar sig i
kommunen.
• Skellefteå har ett starkt spelkluster
som attraherar talanger, företag,
utbildningar och kapital inom
branschen Skellefteå är ett centrum
för Clean tech-företag.
• Skellefteå är attraktivt för handelsetableringar.
• Skellefteå har fler etablerade kontor
av utlokaliserade statliga myndigheter
• Skellefteå är attraktivt för att utveckla
företag inom turism och upplevelseindustrin

Hitflyttande företag upplever att den
kommunala servicen som erbjuds är en
avgörande faktor för att välja Skellefteå.
• Dedikerade resurser genom hela
etableringsprocessen.
• Information på hemsida och andra
kanaler är säljande och lättillgänglig
• Tillgång till detaljplanerad mark.
• Det finns ett flertal sajter med en
fungerande infrastruktur vad gäller
detaljplanerad mark, tillgång till
förnyelsebar energi och logistiklösningar som marknadsförs på en
internationell marknad.
• Tillgängliga tomter är presenterade
digitalt och informationen kopplat till
markköp är lättillgänglig och transparent.
• Utvecklade metoder för att hantera
internationella företagsförfrågningar.
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Mål:

4 000
jobb

Företagsutveckling
riktat till befintliga näringslivet
Området har fokus på att möjliggöra
maximal tillväxt och expansion inom det
befintliga näringslivet. En förutsättning
för att klara målet om 4 000 nya jobb är
att det lokala näringslivet växer. För att
kunna växa behövs tillgång till kapital för
nya investeringar och tillgång till personal
med rätt kompetens.

Jämförelsetal

De enskilda företagens behov ligger
till grund för insatser i form av support
i alla förekommande frågor där nöjdkund-perspektivet är centralt. Samarbetet
med intressenter av olika slag är viktigt
för att stödja näringslivets behov av
företagsutveckling och framtida kompetenser.

Andel av befolkning med
eftergymnasial utbildning (SCB, 2017)

Mått

Nuläge

Antal yrkesvuxutbildningar

22

Antal YH utbildningar

5

Antal Universitetsutbildningar
på Campus Skellefteå

12
22,1%

Investeringsstöd till företag
38 miljoner SEK
(2017, Länsstyrelsen Västerbotten)
SKL Nöjd Kund Index Totalt*

68

SKL Nöjd Kund Index Effektivitet*

68

SKL Nöjd Kund Index Tillgänglighet*

71

*Mäts jämna år. (Insiktsmätningen SKL 2017)
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Mål
Effektiva och samordnade insatser
för kompetensförsörjning i samarbete
med näringsliv och arbetsmarknadsaktörer är upprättade.
• Fler utbildningar och utbildnings
anordnare har etablerats i Skellefteå
utifrån näringslivets behov.
• Samarbete med samtliga branschorganisationer och Arbetsförmedlingen är etablerat för förbättrade
och nya utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser.
• Skellefteå är aktiv på olika rekryteringsmässor lokalt, regionalt och
nationellt utifrån efterfrågad
kompetens, och insatserna erbjuds
företag med rekryteringsbehov.
Detta sker tillsammans med Arbetsförmedlingen samt bemannings- och
rekryteringsföretag.
• Skellefteå Campus är en attraktiv
plats för utbildningsanordnare och
kunskapsintensiva samt för området
passande företag.

Näringslivet upplever att det är
enkelt att få kontakt med kommunen
genom Näringslivskontorets ”En väg in”.
• Företagslotsen är etablerad som
support när det gäller frågor som
berör företagsutveckling.
• Företagen har kännedom om hur
ansökningsprocessen fungerar kring
offentliga investeringsstöd.
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Mötet med företagare inom olika branscher och
i alla delar av kommunen är en viktig del för ett
förbättrat näringslivsklimat.

Förbättrat
näringslivsklimat
Ett bra näringslivsklimat är grunden för att
företag ska vilja utveckla sina verksamheter i
kommunen och att satsningar sker lokalt. Företag
har en tydlig ingång till kommunen för en snabb
hantering av ärenden och där näringslivskontoret
har en lotsande funktion så att företagaren snabbt
kommer i kontakt med rätt person.
Näringslivskontorets arbete präglas av en
uppsökande verksamhet där företagsbesök är en
naturlig del av verksamheten. Företagsbesök planeras för att träffa och föra dialog med så många
företag som möjligt, inom olika branscher och i
alla delar av kommunen. Näringslivskontoret deltar i, bidrar till och skapar en mängd olika mötesplatser i syfte att skapa stolthet, erfarenhetsutbyten och föra dialog med näringslivet.

Jämförelsetal
Mått
Antal arbetstillfällen
i kommunen (SCB 2017)

Nuläge
35 641

Lokalt företagsklimat
Plats 183
(Svenskt Näringsliv 2018)
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Mål
Målmedvetet och strategiskt internt
arbete inom Skellefteå kommun för att
skapa förutsättningar för ett växande
näringsliv.
• Löpande översyn av kommunala
verksamheter som av samhällsekonomiska och kvalitativa skäl kan
övergå i andra driftsformer.
• Intern översyn av osund konkurrens
utifrån konkurrensverkets definition.
• En upphandlingsprocess som är
lyhörd för de snabba förändringarna
i samhället och i samverkan med det
lokala näringslivet hittar nya lösningar
som utvecklar kommunens tjänster.
• Kommunen tillhandahåller kommunal
data så att näringslivet och andra
potentiella innovatörer kan utveckla
tjänster baserade på öppna data.
• Skellefteå är en ledande kommun
inom digitaliseringen av offentlig
sektor och utvecklar tillsammans med
näringslivet nya tjänster och e-tjänster
som förenklar vardagen för företagare
och invånare.
• Kommunen fungerar som testbädd
för ny teknik och nya tjänster i
samverkan med näringslivet.

Ärendeprocessen är förutsägbar,
transparent, likställig och samordnad
med kunden i fokus.
• Översyn av kommunens regelverk
och avgifter som tar hänsyn till företagens olika förutsättningar och
karaktär på ärendet.
• Skellefteå kommuns politiker och
anställda har kompetens och förståelse för företagens behov,
kommunens serviceroll och
kommunens roll som myndighetsutövare.
• Serviceförklaringar som beskriver
kommunens processer inom
relevanta områden är upprättade
och finns tillgängliga på svenska och
engelska på Skellefteå kommuns
hemsida.
• En effektiv samverkan mellan tjänstepersoner, politiker och representanter
från näringslivet.

Slutord
Kommunens samtliga förvaltningar och företrädare
bidrar till att stärka Skellefteå kommun som en attraktiv
och företagarvänlig kommun att verka och utvecklas i.
Långsiktighet, uthållighet och mod är grundläggande
för tydlighet och utveckling i näringslivsarbetet.

Uppföljning och avrapportering
• Presentation för Kommunstyrelsen under Q2.
• Årsuppföljning och möjlighet att revidera på
Kommunfullmäktige under Q4.
• Kontinuerlig information till kommunens
förvaltningschefer.
• Kontinuerlig information till näringslivet genom
t.ex. Nyhetsbrev, Morgonmöte eller andra mötesforum.
• Slutrapportering av Näringslivspolitiska programmet Q1 2023.

