
  



En politik för tillväxt 

Ett gynnsamt företagsklimat är grunden för att företag ska vilja starta, etablera och utveckla sina 
verksamheter i Skellefteå kommun. Ett positivt näringslivsklimat främjar tillväxten av företag, ökar 
attraktionskraften för nya företagsetableringar samt främjar invånarna att i större utsträckning vilja 
starta och driva företag i kommunen.  

Moderaterna i Skellefteå vill uppmuntra fler till företagande, genom ett bättre företagsklimat kan man 
främja fler till företagande. Ett bejakade företagsklimat fungerar som en viktig attraktionskraft av 
kompetenser och personal, nödvändiga för hela kommunens förmåga att växa och utvecklas likväl som 
fler företag ger ökade skatteintäkter.  

Sedan några år befinner sig kommunen i stark tillväxt, främsta motorn i denna tillväxt är batterifabriken 
Northvolts etablering. Konkret innebär detta att spelplanen för kommunen, kommunens företag och 
kommunens innevånare radikalt har förändrats. Tillväxten ställer högre krav på Skellefteå kommuns 
leveransförmåga, att ge en högsta service som är förutsägbar, rättssäker och som skapar ett högt 
förtroende för kommunen. 

En tillväxtbaserad styrning tar tillvara på möjligheterna för kringliggande branscher att etablera sig och 
utvecklas för att understödja det behov som växer fram. Behov av olika företagstjänster kan öka 
markant. Moderaterna vill att kringliggande branscher som understödjer de större etableringarna ska 
identifieras och bearbetas för etablering.  

Moderaterna i Skellefteå kommer att bedriva en tillväxtbaserad näringslivspolitik för ett växande 
näringsliv för både befintliga och tillkommande företag i Skellefteå kommun. Det behövs ett politiskt 
ledarskap som kan göra positionsförflyttning till ett företagsvänligare klimat med tydliga ambitioner 
att främja näringslivet i sin helhet i syfte att på bästa möjliga sätt ta tillvara på den tillväxt som sker.  

Moderaternas ambition för Skellefteå kommun är högt, vår ambition är att Skellefteå ska ha ett av 
Sveriges bästa företagsklimatsklimat. Men för att nå målet kommer det att krävas många 
förbättringsåtgärder såsom bättre dialog med näringslivet, säkerställa god service, jobba bort negativa 
attityder och motverka osund konkurrens.  

Moderaterna kommer att bedriva en tillväxtbaserad politisk styrning som kommer att vara avgörande 
för ett bättre företagsklimat, en styrning som vill ge rätt förutsättningar för näringslivet att utvecklas. 
Moderaterna vill ge företagen bästa förutsättningarna att starta, växa och utvecklas om man väljer att 
bedriva företag i Skellefteå kommun.  

Moderaternas näringspolitiska program 2023–2026 har fyra viktiga strategiområden med 
tillväxtinriktad politik som ska bidra till målbilden om att ha ett av Sveriges bästa företagsklimat: 1) 
strategisk näringslivsutveckling 2) ett näringsliv i toppklass 3) en näringslivsenhet för tillväxt 4) inköp 
från näringslivet.  

Strategiområdena utgör tillsammans en helhet för att bättre ta vara på den tillväxtmöjlighet som vi nu 
står inför i Skellefteå kommun. 

 

 

 

 



Strategisk näringslivsutveckling 

Moderaterna i Skellefteå står för en politik för tillväxt och vill införa metoder och arbetssätt för att ta 
vara på den tillväxt som nu sker i kommunen. För att göra det behöver näringslivsklimatet förbättras. 
Moderaterna i Skellefteå vill att kommunen ska inta en mer öppet och lyhört synsätt till möjligheter 
och förbättringar, så att det blir lättare att starta och driva företag i Skellefteå kommun.  

För att möjliggöra en spetsigare näringslivspolitik för tillväxt och ett bättre näringslivsklimat vill 
Moderaterna i Skellefteå inrätta ett näringslivsråd som är direkt underställd kommunstyrelsen. 
Näringslivsrådet ska ha en strategisk främjande funktion för näringslivets utveckling i kommunen med 
ett större fokus på jobb och näringslivsfrågor och stärkt dialog med företagen.  

Skellefteå kommun behöver strategiskt övervaka tillväxtbranscher kopplat till de större etableringarna 
i syfte att ge rätt förutsättningar för tillväxtbranscherna att utvecklas, exempelvis inom service och 
företagstjänster. Detta kan ske genom exempelvis arbetsgrupper.  

Moderaterna i Skellefteå vill skapa fler forum för möten och dialog genom en utvecklad 
näringslivsdialog. Länets företag ska få möjligheten att träffa politiker och tjänstemän från kommunens 
verksamheter i syfte att utveckla näringslivet och förbättra näringslivsklimatet. Den politiska 
ambitionen ska märkas av företagen i Skellefteå kommun. Rutiner måste komma på plats som 
förbättrar näringslivsklimatet, här kan näringslivsrådet ha en drivande roll. 

Skellefteå kommun ska knyta till sig kompetenser med tillväxterfarenheter som kan vara delaktig i 
arbetet med ett bättre företagsklimat och arbetet med hur kommunen ska hantera 
tillväxtmöjligheterna.  

Ett näringslivsklimat i toppklass   

Moderaternas mål är att Skellefteå kommun ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat med 
målsättning om att nå topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking till 2030. Vi vill ge företagen bästa 
förutsättningarna att starta, växa och utvecklas om man väljer att bedriva företag i kommunen. 

Vi vill vidta många förbättringsåtgärder som bygger på en bättre dialog med näringslivet där företagen 
inbjuds att delta och bidra mer till Skellefteå kommun utveckling samtidigt som vi behöver få bort 
negativa attityder kopplat till näringslivet och säkerställa en god service till företagen.  

I takt med att kommunen växer behöver kommunen öka sitt fokus på kommunens kärnverksamheter. 
Kommunen ska fungera som en möjliggörare för det loka näringslivet. Inte konkurrera med och 
försvåra för det lokala näringslivet.  

Moderaterna i Skellefteå vill gå från botten till toppen när det gäller den upplevda konkurrensen från 
kommunen. Skellefteå kommun sticker ut på ett negativt sätt bland Sveriges alla kommuner när det 
gäller upplevd konkurrens från kommunen och står på en stadig bottenplacering på Svenskt Näringslivs 
ranking av kommunernas näringslivsklimat när det gäller upplevd konkurrens.  

Moderaterna i Skellefteå vill avveckla osund konkurrens och göra en löpande översyn och inventering 
av de kommunala verksamheter som av samhällsekonomiska och kvalitativa argument skulle kunna 
övergå till andra driftsformer.  

Moderaterna i Skellefteå vill värna om invånarnas skattepengar. De ska används på ett ändamålsenligt 
sätt. Vi föreslår löpande översyner för att säkerställa leverans och kvalitet.   



För att säkerställa att hela Skellefteå kommuns verksamheter har samma ambition, att utveckla och 
förbättra det lokala näringslivet, ska en code of conduct (uppförandekod) tas fram som 
verksamheterna kan stödja sig emot.  

Moderaterna i Skellefteå vill låta företagen utmana kommunala verksamheter i syfte att främja bättre 
kvalitet och kostnadskontroll. Vårt förslag är att man inför ”utmaningsrätt” i Skellefteå kommun där 
företag kan utmana de kommunala verksamheterna. Om ett företag visar att det kan leverera samma 
kvalitet för en lägre kostnad eller högre kvalitet för samma kostnad ska kommunen pröva om 
verksamheten ska upphandlas.  

En näringslivsenhet för tillväxt 

En av kommunpolitikens viktigaste uppgifter när det gäller goda förutsättningar för näringslivet 
handlar om att minska onödig byråkrati som drabbar företagen negativt. Som kommun ska man 
garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden som baserar på en snabb, korrekt 
och förutsägbar tillämplig av lagar och regler som skapar trygghet och goda förutsättningar för 
företagande.  

Skellefteå kommun får i dag kritik för bristande kommunikation, dialog och återkoppling av olika 
ärenden. Det skapar missförstånd som leder till tidskrävande processer som enkelt hade kunnat 
avhjälpas med återkoppling. I slutändan handlar det om att vinna tid och att undvika tidskrävande 
processer. 

För att förbättra den situation som råder vill Moderaterna säkerställa och prioritera en god dialog 
mellan kommunen och näringslivet baserad på hög tillgänglighet, effektiv handläggning, hög service 
och ett gott bemötande.  

Moderaterna i Skellefteå vill tydliggöra skillnaden mellan begrepp som intern och extern service som 
syftar till hur kvalitativa återkopplingarna mellan kommunens funktioner är.  

Intern service syftar på kopplingarna internt mellan kommunens funktioner. Den interna servicen 
behöver vara hög för smidig hantering av projekt, annars riskerar kommunen och företagen viten 
pågrund av förseningar. När det handlar om det externa arbetssättet åsyftas de verksamheter som på 
olika sätt är involverade i kontakterna med det lokala näringslivets utmaningar och behov. 

Moderaterna i Skellefteå vill införa tjänste- och servicegarantier inom kommunens verksamheter som 
har kontakt med företag, där man tydliggör olika typer av servicenivåer och vad man kan förvänta sig 
av kommunen, exempelvis svarstider.  

Moderaterna i Skellefteå vill införa mätning i nöjdhet av Skellefteå kommuns service gentemot 
näringslivet samt införa måluppföljning där intern respektive extern service mäts när det gäller att 
leverera invånarnytta.  

Moderaterna i Skellefteå föreslår att Skellefteå kommun ska införa och utveckla konceptet med 
företagslotsarna, en tjänst som hjälper företagen både med enkla och komplexare frågor för att 
underlätta företagandet.  

Moderaterna i Skellefteå vill se resursförstärkning på näringslivskontoret och vi vill att företagen 
tilldelas key account managers (KAM) för att säkerställa en personlig kontakt och god dialog med 
kommunen.  

Moderaterna i Skellefteå vill ge Näringslivskontoret fler verktyg och frihet, något som går att uppnå 
genom att omvandla näringslivskontoret till ett bolag där man bygger en relation baserat på 
partnerskap med näringslivet. Förslagsvis ett Skellefteå Business Region där man samlar kommunens 



företagsfrämjande enheter under ett och samma paraply enligt Luleå business region eller Vasa 
Finlands modell.  

Moderaterna i Skellefteå vill också göra en översyn av tillsynsavgifterna där skötsamma företag får ett 
förenklat förfarande men oskötsamma företag höga tillsynsavgifter. Skellefteå kommun ska också 
prioritera tillsyn som hindrar organiserad brottslighet samt söka samordnad tillsyn med andra 
myndigheter i syfte att minska avbrotten för skötsamma företag.  

Vi vill också att den kommunala tillsynen ska faktureras i efterhand, i enlighet med den så kallade 
Rättviksmodellen.  

Skellefteå är starkt präglat av en företagaranda. Moderaterna vill möjliggöra innovation och idékraft 
och främja morgondagens entreprenörer och framväxten av nya arbetsgivare. Vi vill därför ha ett gott 
samarbete med Ung Företagsamhet eller liknande organisationer som utbildar inom entreprenörskap 
i skolan, där teori och praktik kombineras.  

Moderaterna i Skellefteå vill säkerställa en professionell styrning av de kommunala bolagen där en 
översyn av insatser som kan stärka förtroendevaldas kompetens för uppdraget.  

Inköp från näringslivet 

Moderaterna i Skellefteå vill öka andelen kommunala inköp från lokala och regionala företag. För att 
möjliggöra för fler företag att bli leverantör till kommunen bör upphandlingarna i så stor uträckning 
som möjligt delas upp så att mindre företag ges möjlighet att lämna anbud.  

Moderaterna i Skellefteå vill också införa tydliga mål kopplat till att öka inköpen från det lokala 
näringslivet.  

Vi vill också säkerställa att upphandlingsenheten har en god förståelse för de produkter och tjänster 
man upphandlar.  

För att detta ska vara möjligt behöver dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunens 
inköpsavdelning vara bättre. Ett sätt är att genomföra fler ”request for information” (RFi:er) för att på 
så vis inventera det lokala näringslivets styrkor och möjligheter till leverans av det som efterfrågas.  

Moderaterna i Skellefteå vill också stötta företagen i anbudslämning. Upphandlingsregler kan vara 
svåra att förstå och fallgroparna är många för de företag som inte är vana att handskas med detta. 
Många affärer går om intet p.g.a. att företag inte svarat rätt på de frågor som upphandlingen 
efterfrågar vilket drabbar kommunen som beställare negativt då färre anbud lämnas.  

Vi moderater anser att kommunen ska bli bättre på att bjuda in det lokala näringslivet till workshops 
och tipsa om det som kommunen efterfrågar i upphandlingar och hur företagen bäst kan möta detta 
vid en upphandling. Affärer ska inte behöva utebli bara för att man som mindre företag inte kan 
turerna kring hur upphandling och upphandlingsregler fungerar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Moderaterna i Skellefteå kommer att verka för att:  

• Ett Näringslivsråd inrättas under kommunstyrelsen  

• En handlingsplan för att nå topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking år 2030 tas fram 

• En code of conduct (uppförandekod), för ett bättre näringslivsklimat, införs i 
kommunorganisationen 

• Kommunen ska dela upp upphandlingar i mindre delar och köpa in mer från 
näringslivet 

• Företagen ska få stöd i anbudslämning till kommunen 

• Utmaningsrätt ska införas 

• Näringslivets nöjdhet med Skellefteå kommuns service ska mätas 

• Målstyrning införs gällande intern och extern service 

• En bolagisering av näringslivskontoret samt bildandet av ett Skellefteå Business 
Region, som samlar viktiga företagsbefrämjande aktörer, ska utredas 

• Det ska genomföras översyner och inverteringar av kommunala verksamheter i 
syfte att motverka osund konkurrens och bedöma om verksamheter kan övergå 
till annan driftsform 

• Tillsynsavgifterna ska ses över 

• Fakturering ska ske i efterhand enligt Rättviksmodellen 

 


