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FRAMTIDENS NÄRINGSLIV  
Ett starkt samhälle behöver ett starkt näringsliv, byggt 
såväl på stora exportföretag som på små och 
medelstora företag som växer med fler anställda. I 
Skellefteå finns en variation av företag och i och med 
Northvolts etablering ytterligare ett världsföretag.  

Företagande i hela kommunen  
De näringspolitiska insatserna ska stärkas så att det enkelt går bedriva 
företag i hela kommunen. Små företag och entreprenörer måste ha bra 
förutsättningar att växa och utvecklas. För att underlätta för små företag att 
våga ta steget och anställa måste hela samhället vara med och dela på 
riskerna. Kommunen ska bidra genom bland annat investeringar i 
förbättrad infrastruktur fysisk som digital.  

Kompetens  
Skellefteås företag står inför en generationsväxling. Det finns en stor 
potential för en ung generation att ta över och då också att fler kvinnor 
kommer in som ägare. Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins 
behov och främja dess långsiktiga utveckling, det sker genom ett fortsatt 
stark samarbete mellan kommun, näringsliv och högskolan. T2- College är 
ett tydligt tecken på gott samarbete inom trä-teknikområdet. Samarbeten 
skapar innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften och bidrar till en 
hållbar utveckling samt skapar fler jobb.  

Service 
En viktig faktor för tillväxt och sysselsättning är att företag möter god 
service, gott bemötande och korta handläggningstider i kontakt med 
kommunen. Kommunen ska arbeta med digitala tjänster i kontakt med 
verksamhetsutövare men möjligheten att mötas öga mot öga ska finnas 
kvar.  



SATSNINGAR  
Under mandatperioden vill vi Socialdemokrater 
arbeta för:  

 
• En effektiv marktilldelning, detaljplanering och bygglovshantering.  

• Fortsatt bredbandssatsning för bättra möjligheter att arbeta hemifrån 

samt att bedriva företag på landsbygden.  

• Digitala tjänster inom kommunalverksamhet ska utvecklas. Det gör det 

lättare för företag att göra rätt från början, att få en snabbare 

ärendehantering och få besked om ärendestatus.  

• Främja lokala företag genom att kommunen arbetar med upphandlingar 

som är tydliga och långsiktiga.  

• Fler nya företagsetableringar inom både nya och befintliga sektorer.   

• Fortsatt stödja nyföretagande och start ups.  

• Fler laddstationer för elbilar i hela kommunen  

• Fortsatt utökning av utbudet på Campus Skellefteå genom att arbeta 

för fler utbildningsplatser både lokalt och på distans.  

• För att klara kompetensförsörjningen i framtiden krävs en utbyggd 

vuxenutbildning med fokus på yrkesutbildning.  

• Fler nyanlända ska komma i arbete genom bland annat arbeta för fler 

etableringsjobb som möjliggör utbildning och arbete samtidigt.  



S K E L L E F T E Å 

RÖSTA FÖR FRAMTIDEN. 
TRYGGHETEN OCH VÄLFÄRDEN.  
Skellefteå erbjuder en stark och stabil grogrund för 
ett expansivt och framåtsyftande näringsliv. De 
företagsetableringar som är på gång är tillsammans 
med befintliga företag viktiga för fler jobb och en 
starkare välfärd.  


