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Varför en näringslivsstrategi?
När företagen växer skapas fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter som bygger välfärd och
en bättre kommun. Kommunen kan genom snabb ärendehantering, flexibilitet,
konstruktiv dialog och en företagsvänlig attityd från politiker och tjänstepersoner hjälpa
företagen och tillsammans skapa ett gott företagsklimat. Alla tjänar på att företag får bästa
möjliga förutsättningar att starta, driva, utveckla och etablera företag i kommunen.

Bakgrund, syfte, mål och metod
Vindeln är en kommun med höga ambitioner för framtiden. Visionen är att vara
”Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor”. En
viktig pusselbit för att uppnå visionen är att förutsättningarna för företagande är bästa
möjliga.
Syftet med näringslivsstrategin är att den ska tydliggöra företagens behov. Den ska visa
vägen för vad kommunen vill med sin näringslivspolitik och vara ett sätt att styra och
vägleda arbetet med näringslivsfrågorna.
Målet är att skapa ett bättre företagsklimat.
Detta är den första upplagan av näringslivsstrategi för Vindeln 2019-2022. Strategin har
skickats ut på remiss till näringslivet och inkomna synpunkter har behandlats för att
resultera i denna version. Dokumentet kommer uppdateras löpande men minst en gång
per mandatperiod för att spegla de förändringar som sker över tid och ska visa
näringslivets utmaningar och behov.
Näringslivsstrategin utgår från näringslivets behov. En arbetsgrupp från föreningen
Företagarna i Vindeln har tillsammans med företagslots och kommundirektör
sammanställt näringslivets aktuella behov och utmaningar. Dessutom har Svenskt
näringslivs årliga undersökning och råd till kommuner som vill förbättra sitt
näringslivsklimat legat som grund för detta arbete.
Vindeln 19 februari 2019
Angelica Johansson
Företagslots, Vindelns kommun
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Vindelns näringsliv – skog, vatten och järn
I Vindelns kommun finns stor företagsamhet, totalt 1 272 företag, varav 169 har minst en
anställd (SCB 2017). Företagen drivs av duktiga och engagerade entreprenörer med stort
samhällsengagemang. De sektorer som sysselsätter flest är tillverkningsindustrin, jordoch skogsbruket samt transportnäringen. Näringslivet präglas starkt av de stora
industriföretagen som finns i kommunen och för många företag är kopplingen till skogen
är stark. Karakteristiskt för kommunen är de stora älvarna, skogen och industrin.

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot
Generellt har Vindelns näringsliv många gemensamma utmaningar och möjligheter men
ibland även motstridiga intressen. Samtliga branscher påverkas av svårigheterna med
kompetensförsörjningen likt de flesta företag i regionen och i hela landet. Närheten till den
växande staden Umeå är direkt avgörande för de allra flesta. SWOT-analysen nedan
innehåller lokala förutsättningar i form av styrkor, svagheter, möjligheter och hot sett ur
ett övergripande näringslivsperspektiv och syftar till att ge en övergripande bild av
näringslivets förutsättningar.
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God lönsamhet hos företagen.
Närheten till den växande staden Umeå.
Närhet till internationell flygplats.
Engagerade entreprenörer.
Flera stora företag.
Kluster och samarbeten.
Kommunikationerna till Umeå.
Höga naturvärden i skog och älv.
Ökat bostadsbyggande av enbostadshus.
Starka ideella krafter.














Företagsklimat: Den kommunala
organisationen uppfattas som bristfällig.
Litet arbetskraftsutbud.
Arbetskraft med låg utbildningsnivå.
Obalanserad näringslivsstruktur med få
service- och tjänsteföretag.
Få kvinnliga företagsamma.
Ojämnställd arbetsmarknad.
Hög medelålder och behov av
generationsväxling.
Brist på bostäder för arbetskraft.
Inga lediga industrilokaler.
Otydlig struktur vid etableringsfrågor
Detaljhandeln minskar.
Kommunikationer för persontransporter in till
Vindeln.
Gamla detaljplaner.

Möjligheter

Hot














Förbättra dialogen mellan näringsliv och
kommun.
Digitaliseringens möjligheter.
Umeå växer
Umeå universitet
Samarbeten mellan företag
SLU
Stråket 363:an
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Kompetensförsörjning
Stor pendling.
Låga möjligheter att få lån för etableringar,
bostadsbyggande och utveckling.
Godstransporter
Motstridiga intressen
Internet-handel
Bostadsbrist
Låg attraktivitet
Brist på detaljplanelagd mark.
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Strategiska fokusområden
Målsättningen med näringslivsstrategin är att förbättra näringslivsklimatet. Kort sagt,
Vindeln vill ha Umeåregionens bästa näringslivsklimat! Målet följs upp genom
Svenskt näringslivs underökning i frågan om det sammanfattande omdömet av
företagsklimatet i kommunen. För att nå målet så har arbetsgruppen pekat ut sex mål- och
fokusområden.
I Vindelns kommun är näringslivet högt prioriterat och näringslivsstrategin omfattar
samtliga förvaltningar i Vindelns kommun. Strategin innebär att näringslivets påverkan
ska beaktas i alla beslut, tagna av både politiker och tjänstepersoner.
Kopplingar till andra utvecklingsstrategier, planer och mål
Dokument som kopplar till näringslivsstrategin är Vindelns kommuns strategiska plan
2017-2019, kommunstyrelsens mål, översiktsplanen, utvecklingsplanen från 2010, samt
den Regionala utvecklingsstrategin RUS för Västerbotten.
Från ord till handling
Näringslivsstrategin beskriver i första hand målsättningen för varje fokusområde. Med
utgångspunkt från strategin kommer kommundirektören årligen ta fram en tydlig
handlingsplan med konkreta aktiviteter, mätbara målsättningar, prioriteringar och
ansvarig person. Årliga uppföljningar och sammanfattningar visar resultatet av arbetet.
Samverkan
Grundläggande för allt arbete med näringslivsklimatet är samverkan mellan kommun och
näringsliv där alla parter har ansvar.
Horisontella mål
Jämställdhet och hållbarhet ska genomsyra allt kommunalt näringslivsarbete.
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1. Dialog
En bra dialog mellan Vindelns kommun och företagen skapar goda förutsättningar för ett
bra företagsklimat.
Mål: Förbättra dialogen med näringslivet.
2. Service
Företagen kommer oftast i kontakt med kommunen vid tillstånds- och tillsynsärenden.
Bemötande och handläggningstider är av stor betydelse för näringslivet.
Mål: Kommunen ska ge effektiv och god service till företagen.
3. Infrastruktur
En väl fungerande infrastruktur för både gods, människor och digital trafik är
grundläggande förutsättningar för näringslivet.
Mål: Kommunen ska tillsammans med näringslivet verka för god infrastruktur.
4. Planberedskap
God planberedskap för industrimark och bostadsbyggande är viktigt för näringslivets
tillväxt.
Mål: Kommunen ska ha god planberedskap för bostäder, mark och verksamhetslokaler.
5. Attraktivitet
Den samlade bilden som boende, besökare och näringsliv har av en kommun påverkar
näringslivets förutsättningar för framtida företagsetableringar, kompetensförsörjning,
inflyttning och tillväxt.
Mål: Öka kommunens attraktivitet.
6. Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för tillväxt och konkurrenskraft. Brist på
personer med rätt yrkeserfarenhet, och utbildning är de viktigaste orsakerna till att
företagen har svårt att utvecklas.
Mål: Samverkan med näringslivet för långsiktig kompetensförsörjning.
7. Upphandlingar
Den offentliga upphandlingen betyder mycket för både den offentliga verksamheten och de
privata företagen. För företagen är kommunerna en viktig kund.
Mål: Verka för att fler lokala företag ska delta i kommunens upphandlingar.

