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Förord
Företagen är viktiga för Krokoms kommun. De skapar jobb, välstånd, underlag till
service och ekonomisk tillväxt. Framgångsrika företag attraherar nya invånare som
vill arbeta, bo och leva i kommunen. Ett gott företagsklimat har betydelse för
kommunens möjligheter till utveckling och skapas av en mängd olika faktorer.
Kommunen råder inte ensam över dem, men kan inom sina ansvarsområden
medverka till att näringslivet ges bra förutsättningar. Kommunen skapar
förutsättningar men det är företagen och företagens nätverk som har drivkraft och
kompetens för att utveckla företagen.
Som ett led i vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat har
vi antagit en näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplan. Strategin har sitt
sikte mot år 2030 och handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat 2018-2020.
Planen kommer att utvärderas och revideras varje år. Strategi och handlingsplan
ska tydliggöra kommunens viljeinriktning och övergripande förhållningssätt till
näringslivsarbetet i kommunen. Handlingsplanen visar vilka prioriteringar och
åtgärder som görs.
Du som har tankar, funderingar och idéer om företagande och utveckling i vår
kommun är hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss.
Vi är och fortsätter att vara en företagsvänlig kommun med fokus på att underlätta
företagens kontakt med kommunen. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla
företag i Krokoms kommun!
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Maria Söderberg

Björn Hammarberg
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1

Vision, övergripande mål och värderingar

Vi gör plats för växtkraft! – genom att vara modiga, nära och pålitliga.
-Här är alla välkomna!

1.1

Övergripande målsättning för näringslivsutveckling

Krokoms kommuns målsättning är att skapa en företagsvänlig miljö som både
stöttar befintliga företag men även uppmuntrar såväl nyföretagande och
nyetableringar. I samverkan med företagen skapar vi de absolut bästa
förutsättningarna och ett utvecklingsinriktat näringslivsklimat både för företag i
tillväxt och i expansion men också för företag som inte har som ambition att växa.
Krokoms kommun ska samarbeta aktivt på både lokal, regional, nationell och
internationell nivå med andra offentliga samhällsorgan, universitet, näringslivets
organisationer, företag och andra aktörer i näringslivsarbetet för att skapa stabila
förutsättningar för företagen.
En samsyn om näringslivets betydelse och kommunens roll i utvecklings- och
näringslivsarbete ska råda. Vi arbetar för ett hållbart företagsklimat som
genomsyras av delaktighet, jämställdhet och integration. Vi arbetar även utifrån
målen i Regionens utvecklingsstrategi, ur kommunens tillväxt- och
utvecklingsstrategi och kommunens Framtidsplan(översiktsplan).

1.2

Mål för näringslivsarbetet i kommunen

•

Vi ska ha Sveriges bästa dialog med företag (dialogen mellan kommunen
och företag ska öka).

•

Ökat antal arbetstillfällen i fler och växande företag.

•

Genom att vara en attraktiv kommun vill fler företag etablera sig och driva
verksamhet i kommunen.

•

Krokoms kommuns företagsklimat ska enligt Svenskt näringslivs
enkätundersökning utvecklas.
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2

Näringslivet i kommunen

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län, mitt i stråket Sundsvall-Östersund och
Åre-Trondheim. Vi har drygt 14900 innevånare i juni 2018. Befolkningen har ökat
de senaste åren. Målet är att invånarantalet ska öka till 16000 år 2030.
Näringslivet i Krokoms kommun består av cirka 2200 registrerade företag inkl.
skogsägare med F-skatt. Den största delen är små företag med färre än tio anställda.
Näringslivet är diversifierat och företagen finns över hela kommunen.
10.4 procent av befolkningen i åldern 20-64 år driver eget företag i Krokoms
kommun. Det startas 10.1 nya företag per 1000 innevånare i åldern 16- 64 år. 4.56
företag startas per 1000 innevånare räknat på hela befolkningen. 2017 låg Krokoms
kommun på plats 139 i Svenskt näringsliv ranking Företagsklimat.
De största näringarna är verkstad, trä och livsmedel samt verksamheter inom de
gröna näringarna som exempelvis jord och skog. Turism-, mathantverk, servicesamt tjänsteföretag är en viktig del av näringsstrukturen. Företagstillväxten är god
och under senaste åren har det stabilt legat över rikssnittet vilket ger ett starkt och
växande näringsliv i Krokoms kommun. Även lönsamheten för näringslivet har
varit god och stabilt ökat under en lång period.
Diagram över samtliga företagsarbetsställen inkl. filialer, huvudnäring SNI
Omfattar AB, enskilda näringsidkare, HB/KB samt bank och försäkringsbolag
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Diagram över storleksklass arbetsställe, inkl. filialer

Diagram över samtliga juridiska former i kommunen, exkl. filialer
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Diagram över fördelning mellan manlig/kvinnlig VD, kontaktperson eller innehavare, exkl. filialer

Diagram specificerande företagen inom jord- och skogsbruk
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Utvecklingsområden

För att nå visionen och stimulera till ett bra företagsklimat har Krokoms kommun
prioriterat följande utvecklingsområden:
•

Positiv företagarattityd, god service och dialog

•

Företagsmark, lokaler och infrastruktur

•

Upphandling

•

Skola, utbildning och kompetensförsörjning

•

Företagsamhet, entreprenörskap och innovation

3.1

Positiv företagarattityd, god service och dialog

Vi har en positiv syn på företagande och företagandets betydelse för kommunens
utveckling. Vår uppgift är att arbeta för att företag ska ha bästa möjliga
förutsättningar att starta, driva, etablera, trivas och växa i vår kommun.
Vår ambition är att kommunens arbete ska präglas av en säker och effektiv
handläggning, en hög servicenivå och gott bemötande till företagare genom
lösningsorienterad rådgivning vilket bidrar till en objektiv och rättsäker
myndighetsutövning.
Näringslivsperspektivet ska genomsyra alla förvaltningar där vi har en förståelse
för företagandets villkor. Kommunen har ett lotsande förhållningssätt och arbetar
för att underlätta kontakterna med kommunens olika förvaltningar och andra
myndigheter. Samarbetet mellan olika förvaltningar, politiker och tjänstemän
präglas av prestigelöshet, det är det övergripande resultatet som är i fokus.
Kommunen ska vara tillgänglig och använda sig av moderna metoder för
kommunikation som underlättar kontakterna med näringslivet. Vi kommunicerar på
ett lättförståeligt sätt. Dialog är vårt viktigaste verktyg för goda relationer och
service.
Vi arbetar utifrån vår vision och värderingar;
Vi gör plats för växtkraft! – genom att vara modiga, nära och pålitliga.
-Här är alla välkomna!

3.2

Företagsmark, lokaler och infrastruktur

Tillgång till mark, lokaler och en god infrastruktur för företag är en
grundförutsättning för näringslivsutvecklingen i kommunen.
Attraktiva företagstomter och långsiktig markplanering
För att möjliggöra en positiv utveckling för kommunen och ett expansivt näringsliv
ska Krokoms kommun erbjuda attraktiv företagsmark både på kort och lång sikt.
Kommunen ska ha en god framförhållning och planera för utveckling av befintlig
och planering av ny mark för företag.
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Lokaler
Kommunen ska underlätta för företag att hitta lokaler både utifrån de kommunala
lokaler som finns men även privata. Kommunen lotsar till de lediga lokaler som
kommunen känner till eller hänvisar till mark där företag kan bygga sina lokaler.
Kommunen hjälper även företag att hitta finansieringslösningar via bland annat
investeringsstöd och lånemöjligheter.
En väl fungerande infrastruktur
En fungerande infrastruktur är viktig för kommunens attraktivitet både för boende,
företagare och besökare. Vi har bara indirekta påverkansmöjligheter i
infrastrukturfrågor, men vi ska verka för att stat och region genomför nödvändiga
investeringar i infrastrukturen som exempelvis vägar, bredband, telefoni,
transporter, flyg och kollektivtrafik. Arbetet kräver aktiv och långsiktig planering
och prioritering för vägar och annan infrastruktur i samverkan med lokala,
regionala och nationella aktörer.
Bostadsförsörjning och kommunal samt kommersiell service
Tillgången till offentlig och kommersiell service är en viktig faktor för att behålla
attraktionskraften för de som bor och verkar i kommunen. De demografiska
förändringarna i förhållande till kommunens storlek gör att höga krav ställs på en
fungerande offentlig och kommersiell service för en fortsatt tillväxt och utveckling
på landsbygden. Fungerande service vad gäller postgång, transporter (person/gods)
samt tillgång till drivmedel, dagligvaror och grundläggande betaltjänster är viktiga
faktorer för att invånare ska kunna bo och verka samt att näringslivet ska kunna
fortsätta utvecklas i alla delar av kommunen. Krokoms kommun ska verka för att
skapa goda förutsättningar för både offentlig och kommersiell service utifrån
realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd.
Kommunens bostadsförsörjningsplan pekar på långsiktig planering för
bostadsförsörjning och att kunna erbjuda olika boendeformer. Kommunen ska vara
attraktiv och attrahera investerare och byggföretag. Kommunen ska marknadsföra
kommunens boende och fritidsmöjligheter för potentiella inflyttare som underlättar
företagens rekrytering.
Krokoms kommun är attraktiv genom levande byar, aktivt företagande, rikt
föreningsliv och stora naturtillgångar, vilka är viktiga resurser att vidareutveckla
för helheten.

3.3

Upphandling

Krokoms kommun ska underlätta för små och medelstora företag att uppträda som
leverantörer. Upphandling är en del av kommunens totala inköpsprocess.
Upphandlingar utvärderas, utformas och förenklas så att lokala och mindre företag
kan delta. Kommunen informerar regelbundet om de upphandlingar som är på gång
och bjuder aktivt in de lokala företagen till information, inspiration och
kompetensutveckling kring LOU (Lagen om offentlig upphandling).
Kommunen är avtalstrogen och följer de avtal som tecknats.
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3.4

Skola, utbildning och kompetensförsörjning

Vår ambition är att öka tillgången till rätt utbildad arbetskraft samt förbättra
förutsättningarna för företagens kompetensförsörjning.
Barn och ungas uppväxt är avgörande för framtiden. Skolan har en central roll där
verksamheten präglas av en långsiktig helhetssyn med målet att alla elever ska ges
förutsättningar att vara väl rustade för framtiden och uppnå behörighet till
gymnasiet.
Unga i vår kommun ska ha god kännedom om de jobb som finns i
kommunen/näringslivet för att de ska ha en chans att välja rätt utbildning och se
möjligheter att stanna kvar i kommunen. Skolan ska erbjuda arbetslivskontakter
och stimulera till entreprenörskap.
Vi ska ha ett gott samarbete mellan kommunens arbetsmarknadsenhet,
integrationsenhet, näringslivsenhet och Arbetsförmedling för matchning till jobb.
Ett attraktivt gymnasium, universitet och vuxenutbildning med utbildningar som är
delvis anpassade efter näringslivets behov är viktigt. Kommunen ska vara lyhörd
inför näringslivets kompetensbehov och samverkar med olika aktörer för att
tydliggöra behoven.
Tillsammans med företagarorganisationer arrangerar vi
utbildningar/inspirationsseminarier utifrån näringslivets behov.

3.5

Företagsamhet, entreprenörskap och innovation

Kommunen ska ha god kontakt och dialog med de befintliga företagen både genom
rådgivning och myndighetsutövning.
Krokoms kommun ska arbeta aktivt och målinriktat för att stärka befintliga företag
och få nya företagsetableringar till kommunen. Fri konkurrens och fri
etableringsrätt ska råda. Näringslivskontoret i samarbete med övriga förvaltningar
ska erbjuda god etableringsservice genom rådgivning angående industritomter,
lokaler, finansiering, tillståndskartläggning och annan kommunal service.
Vi ska erbjuda goda möjligheter till nystartsrådgivning för privatpersoner.
Alla företag och branscher är viktiga och vi arbetar med branschspecifika insatser.
Krokoms kommun (Näringslivskontoret) ska vara väl uppdaterade på det
stödsystem/innovationssystem som finns för företag. Det innefattar finansiärer som
banker, andra kreditgivare och bidragsgivare och rådgivningsaktörer. Vi lotsar till
rätt kompetens. Rådgivning erbjuds även till företag som inte har stora
tillväxtplaner samt även företag som står inför generationsskifte, avveckling eller
försäljning.
Vi uppmuntrar/stöttar olika nätverk, företagskonstellationer och initiativ
Vi arrangerar och stöttar geografiska, tematiska eller branschinriktade träffar
utifrån näringslivets behov. Grönt Center i Ås utvecklas till ett kluster som driver
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utvecklingen av de gröna näringarna framåt via samverkan, utbildning och
forskning. Kommunen arbetar för ökad samverkan mellan skola och näringsliv där
kommunen ska arbeta tillsammans med näringslivet för att främja entreprenörskap
och nyföretagande. Vi stöttar ung företagsamhet och arrangerar
Sommarlovsentreprenörer.
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