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Barn och unga – vår framtid 
Barn och unga ges förutsättningar 

för en god start i livet.  Vi tar tillvara 

barn och ungas delaktighet, engagemang 

och kreativitet. 

Demokrati och öppenhet 
Piteå präglas av öppenhet, engagemang  

och delaktighet. Vi verkar för ett 

tillåtande klimat genom att både ta 

 intryck av och ge avtryck i omvärlden. 

Utbildning, arbete och näringsliv  

är grunden för all välfärd 
Genom satsningar på utbildning och 

näringsliv skapas tillväxt som har en 

avgörande betydelse för kommunens 

utveckling. 

Livsmiljö 
Piteå erbjuder en trygg och lustfylld miljö 

med omsorg och utvecklings-möjligheter i 

livets alla skeden. Här är det positivt att bo, 

verka och LEVA. 

Personal Piteborna möter engagemang 

och ett gott värdskap i kontakt med våra 

medarbetare. Service med god kvalitet 

 skapas genom yrkesstolthet i arbetet. 

 

Ekonomi God ekonomisk hushållning  

skapar utrymme för verksamhetsutveckling  

och investeringar. God ekonomi är en förutsättning  

för goda resultat och hög kvalitet. 

Strategiska områden 
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Utbildning, arbete och näringsliv 
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Indikatorer/Nyckeltal för att följa nämndsmålen Syfte 

Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar samt 

nationella och internationella gäster 

Utveckling över tid 

Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga 
företagare under 30 år) 

Utveckling över tid 

Antal nya företag 

-Varav produktions- och tjänsteföretag 

-Uppdelat på industri, musik/media/dans, infokom, 

handel/turism/arrangemang, energi samt övriga 

Utveckling över tid 

Samverkan redovisas i text avseende samverkan med andra 

kommuner, företag samt internationellt 

Utveckling över tid 

 

Kommunövergripande mål: 
 

 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 
 Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 
 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett 

livslångt lärande 
 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv 

och företagande 
 
 

Nämndsmål Kommunstyrelsen: 
 

 Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla 

befintliga företag 

 För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen 

ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt 

 Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs 

Mål & Nyckeltal 
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Prioriterade områden ur  
Tillväxtprogrammet 2011-2015 

 Arbetskraftsförsörjning 

 Starkt och växande näringsliv  

 Våga vara spetsig 

 En stark region 

 



 

Riktade aktiviteter under 2014: 

 

Företagsbesök – Dialog med näringslivet för att belysa behov av exempelvis 
kompetensförsörjning och affärsutveckling. Under 2014 kommer 50 företagsbesök att äga 
rum i samverkan med övriga kommunala verksamheter samt Arbetsförmedlingen för 
kartläggning och behovsanalys. (Se bilaga 1) 

 

Integration och matchning – Piteå ska ha en mindre andel arbetslösa än snittet för 
arbetsmarknadsregionen. Utifrån den behovsanalys som görs under företagsbesöken får vi 
tillsammans med lokala kompetensrådet ett bra underlag för att i möjligaste mån göra 
riktade insatser mot de personer som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden. 

 

Effektivisering – behov av effektivisering av produktion av såväl produkter som tjänster 
kommer att kartläggas. Näringslivsenhetens roll är att bistå med rådgivning och presentera 
finansieringsmöjligheter. 
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Arbetskraftsförsörjning 

Under de kommande åren kommer Piteå att möta en historisk generationsväxling där vår 

stora utmaning blir att hitta kompetent arbetskraft. Ett misslyckande skulle innebära det 

enskilt största tillväxthindret för alla branscher. 
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Starkt och växande näringsliv 

 

Näringslivsenhetens uppdrag är att hjälpa företagare att förverkliga sina 

utvecklingsplaner.  Vi fungerar som lots in till kommunhuset eller en länk 

till näringsliv och myndigheter, erbjuder rådgivning och visar på 

finansieringsmöjligheter. 

Näringslivsenheten 

Utveckla Starta Etablera 

För att möta omvärldens konkurrens måste befintligt näringsliv fortsätta att 

utvecklas, nya företag startas och företag etableras.  
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Starkt och växande näringsliv 

 

. 

Utveckla Det är viktigt att ryggraden i Piteås näringsliv fortsätter och utvecklas. För att 

lyckas med detta är det viktigt att Piteå fortsätter att utveckla sitt företagsklimat, att företagen 

på orten fortsätter att gå bra och att ytterligare företag utvecklas så att kapital importeras in i 

den lokala ekonomin. Piteå ska sträva efter ständig förbättring. 

Aktiviteter  
 Kontinuerlig företagsrådgivning 

 Företagsbesök –utvecklings- och kompetensbehov undersöks 

 Förstudie tillväxt och export i befintliga företag 

 Handlingsplan för att förbättra företagsklimatet i samverkan med ”Näringslivsrådet” 

 Utveckla näringslivsdialogen med bl a ”Näringslivsrådet”, Industriråd, Destination Piteå 

 Frukostmöten 

 Workshops/Seminarier, ex vis gentemot handel.  

 Nätverksbyggande; företagarresa Malmfälten, företagarträffar Fyrkanten, Skellefteå, 

verkstadskluster 

 Näringslivets Dag tillsammans med samtliga Näringslivsorganisationer 

 Medverkan i näringslivs-projekt; Teknik college, Entreprenörsskap, Lågan, Nordic Business 

link, ESIS, Process IT, Träcentrum, TräInn, Lusthusbacken, Solcellspark 

 Företagaraktivitet i Stockholm 

 Näringslivsgolf  

 

 



 

 

START – entreprenörskap och företagande  

 Starta och driva eget – information, rådgivning och workshops 

 Innovationsrådgivning 

 Uppföljning nyföretagare 

 Infoträffar  

 Individuell rådgivning 

 Mentorprogram 

 Workshops/seminarier för nya och befintliga företag 

 Ungas Företagande 

 Starta eget dag vår och höst  

 Koncept för starta eget verksamheten f o m 2015 
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Starkt och växande näringsliv 

Starta För att vitalisera företagsfloran och hela tiden utveckla affärsområden är det viktigt att 

vi har ett nytillskott av affärsidéer och företag.  



Support vid såväl externa som interna etableringar; 

 Externa etableringar -North Sweden Datacenter Locations  AB, Invest in 

Norrbotten och Business Sweden -fler internationella kontakter,  visa investerings- 

etableringsmöjligheter,  kunskapsuppbyggnad om nya marknader 

 Interna nyetableringar -nysatsningar från piteaktörer 

 Förbättra etableringsförutsättningar –elnät,  vattenförsörjning, företagsområden mm 

 Öka bearbetning av prioriterade branscher 

 Proaktiv marknadsbearbetning 
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Starkt och växande näringsliv 

Etablera För att skapa en bredare arbetsmarknad och ett större underlag för det lokala 

näringslivet är det viktigt att arbeta strukturerat med etableringar, dvs företag som flyttar eller 

expanderar från en annan region/kommun till Piteå Kommun. 
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Kommunikationsvägar 

 

 Företagsbesök 

 Mötesplatser – Exempelvis Vardagsrummet 

 Tillväxtråd Industri & Energi samt nytt ”Näringslivsforum” 

 Webbplats - kontinuerligt uppdatering 

 Nyhetsbrev - månadsvis/var 6:e vecka 

 Trycksaker ?? –ev kontaktguide 

 Traditionella medier -pressmeddelanden 

 Sociala medier - Näringslivsblogg, Facebook 

 Enkäter –Insikt, Svenskt Näringsliv    

 

   

Starkt och växande näringsliv 

Näringslivsdialog Världen förändras och vi möter den gemensamt. För att möta de 

utmaningar som finns i framtiden är det viktigt att vi från Piteå Kommuns sida har en god dialog 

med näringslivet.  
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Våga vara spetsig - energi 

Kommunen har tillgångar som utgör konkurrensfördelar jämfört med andra regioner inom landet och 

resten av världen. Kommunen måste våga vara spetsig inom de områden där speciella tillgångar finns. 

Skog/Energi, Kulturella och kreativa näringar samt turism/besöksnäringen 

Vindkraftcentrum i 

Barentsregionen 

 Affärsutveckling 

 Nyetableringar 

 Kommunikation/kunskapsspridning 

 Utbildning/forskning inom vindkraft 

 ETC 
 Swerea Sicomp 
 Samarbete med Solander Cleantech 
 Biogas 
 Biofuel region 
 Övrigt arbete inom förnybar energi 



Vision - Destination Piteå a part of Swedish lapland ska verka för att Piteå ska vara den ledande, 

innovativa och hållbara destinationen 
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Våga vara spetsig - Turism 

 

Mål 2014  

 Turistiska omsättningen i Piteå ska öka med 10% 

från år 2010 (522 mkr) 

 Destination Piteå ska ha minst 10% fler 

medlemmar i f h t 2010 (111)  

 Föreningens fasta kostnader ska vara 

egenfinansierade via medlemsavgifter och 

kommunala medel 

 Under 2014 ska samtliga medlemmar vara 

kontaktade och kommunicerade med 

 Under 2014 riktade aktiviteter med målsättning 

att öka handelns omsättning i f h t omsättningen 

2011 (2.545.555.000 kr) 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 2014 

Utveckling 

 Leda kompetensgrupperna 

 Företagsbesök 

 Understödja företags/prod.utveckling 

 Piteå online/web 

Marknadsföring 

 Säljmaterial 

 Jävre 

 Öka kännedom om sv/no marknaden 

 Bearbeta privatmarknaden internat. 

     -”-      konferensmarknaden  -”- 

Organisationsutveckling 

 Arbeta med långsiktig finansiering 

Handelsutveckling 

 Handelsanalys och Stadsmiljöprogram 

 Utveckla kompetensgrupp Handel 

 



Näringsliv & Samhälle 

En stark region 

Exempel på samverkan 

 
 Projekt Norrbotniabanan 

 Drift av Jävre turiststation med 

Skellefteå ? 

 START – tillsammans med Skellefteå 

 Förstudie tillväxt/export bef. Företag 

 Förstudie nyföretagande 2015- 

 Swedish Lapland 

 IUC Norrbotten 

 Företagssamverkan Piteå Älvdal, 

fyrkanten, malmfälten 

 Ung Företagsamhet 

 

Regionen delar många av de möjligheter och farhågor som Piteå Kommun kommer att möta under 

nästkommande period. Kommunen måste aktivt söka samverkan, regionalt, nationellt och internationellt 

för att kunna möta konkurrensen tillsammans.  I varje utvecklingssteg ska vi fråga oss om vi kan göra 

detta bättre tillsammans med andra. 

 Turistbyråsamverkan 

 Samverkan Småhusbyggare 

 Utvecklingskontor i Luleå 

 Utbyte Kvinnliga Företagare Piteå-Skellefteå 

 The Node Pole 

 Invest in Norrbotten 

 ProcessIT Innovations 

 Frukostmöten i Stockholm   

 M m   
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Piteås framtid  
– attraktiv och uthållig 

 


