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Övertorneå kommun

Ett utökat samarbete mellan kommunen
och näringslivet kan ge möjlighet att utveckla både befintliga och nya områden.
En grundförutsättning för vårt välstånd är ett väl fungerande näringsliv. Ett ökat samarbete mellan skola, lokalt
näringsliv och övrig arbetsmarknad kan
Därför ska vi skapa goda förutsättstimulera till entreprenörskap och föreningar för företag och företagande.
tagsamhet, vilket alla barn och unga har
Både befintliga företag och nynytta och glädje av:
etableringar ska stimuleras, bl.a.
genom mark- och lokalanvisning,
Ett entreprenöriellt förhållningssätt
goda planförutsättningar och en bra
eller ett entreprenöriellt lärande främjar
infrastruktur.
en mängd positiva egenskaper som t ex
Satsningar på näringsliv och nya jobb är självkänsla, självkännedom, kreativitet,
den bästa åtgärden för att förhindra,
ansvarskänsla, konsekvensbedömning,
förebygga och minimera arbetslöshet.
problemlösning, kommunikations- och
Inte minst viktigt är detta för våra ungnätverkskompetens och kan stärka barn,
domar varför vi på olika sätt måste verka ungas och vuxnas tilltro till sin egen förför tillkomsten av nya arbetstillfällen i vår måga och tron på Övertorneå kommuns
kommun. Kommunen ska tillsammans
framtid och utveckling.
med arbetsförmedlingen och näringslivet
verka för att ungdomar, som inte stude- Övertorneå kommuns näringsliv skall
rar och som söker ett arbete, får en
uppmuntras att utvecklas i en ekologisk,
meningsfull sysselsättning och praktik.
långsiktig hållbar ekonomi.

Förord

Övergripande mål

Delmål

Ett övergripande mål för all kommunal
verksamhet är att prioritera insatser som
resulterar i en attraktiv, kostnadseffektiv
och livskraftig kommun.

Kommunen och lokala näringslivet
skall tillsammans

Utvecklingen i Övertorneå kommun
skall ha bäring mot social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet .

• Stimulera tillväxt i befintliga företag
• Stimulera tillkomsten av nya företag
All kommunal verksamhet skall
• Genomsyras av kvalitetstänkande, affärsmässighet, professionalism
och god serviceanda

Åtgärder

(utan inbördes rangordning)
för att uppnå målen

• Berörda ansvariga tjänstemän skall ha
god kunskap om finansieringsformer
för näringslivet.

• Upprätthålla en konstruktiv dialog
• Kommunen skall medverka i föremellan näringsliv, politiker och komtags etablerings-, utvecklings- eller
munalt anställda för att få en ömsetillväxtfaser genom markanvisning,
sidig förståelse och respekt om våra
fastighetsförsäljning och infrastrukturskilda roller i kommunens utveckling.
åtgärder avseende va och väg. Sådant
Dialogen kan ske genom olika inforallmänt näringslivsfrämjande stöd
mella och formella möten, seminarier,
prövas på initiativ av berört företag/
besök, m fl aktiviteter som kommunen
berörda företag och prövas från fall till
eller näringslivet inbjuder till.
fall av berättigade organ (KS och vid
behov Kf).
• Möjliggöra alternativ och alternativa
driftsformer genom införande av ex
• Kommunens skolorganisation skall
kundvalssystem, konkurrensutsättgenomsyras av företagssamhet
ningsprogram och utmaningsrätt.
• Låga kostnader genom effektiv kom• Införa tjänstegarantier eller kvalitetsmunal verksamhet och bibehållen eller
deklarationer som tydliggör vilken sersänkt kommunalskattenivå
vice kommunen kan erbjuda näringslivet och andra.
• Samverka med andra för att stimulera
inflyttning från andra delar av
• Samverka med aktörer inom ideell,
Europa/Världen
privat och offentlig sektor i regionen
(inkl. våra finska grannkommuner).
• Skapa ett lokalt upphandlingsråd för
att ha ett forum där beställare och
• Utveckla samarbetet med och mellan
leverantörer konstruktivt och gemenolika utbildningsaktörer för att
samt kan verka för en förbättrad och
tillgodose behovet av välutbildad
förenklad kommunal upphandling.
arbetskraft
Genom ett särskilt råd säkras kontinuitet och gemensam kompetens.
• Ha en god omvärldsbevakning

Genomförandeansvar
Det övergripande kommunala ansvaret för genomförandet har enligt
kommunstyrelsens delegationsordning Tillväxtutskottet (KS au)
Tillväxtutskottet har Tillväxtenheten
som sin operativa organisation.
Uppföljning och utvärdering
• Varje nämnd ansvarar för att sin verksamhets löpande arbete överensstämmer med näringslivspolicyn.

• Policyn följs löpande upp av dels tillväxtutskottet och näringslivsansvarig
tjänsteman, dels genom dialog på regelbundna återkommande överläggningar mellan kommunledningen och
Företagarna Övertorneå
• Policyn utvärderas i lärande och utvecklande syfte årligen eller på initiativ
av Företagarna Övertorneå eller
kommunstyrelsen.

Åtgärd
1

Indikatorer
Utveckling av nätverk

Måttenheter
Antal nätverk/möten/
seminarier

Förväntat resultat/ mål
Fyra dialogmöten med
Företagarna Övertorneå (1/
kvartal),
Fyra seminarier/år, frukostmöten
1/månad exkl. Juli. Aktiviteterna
förläggs runtom i kommunen.
Två verksamheter före 2010-0701 (inom utmaningsrätt och/eller
kundvalssystem (LOV))

2

Uppstart av verksamhet

Antal verksamheter

3

Etablera tjänstegaranti
eller kvalitetsdeklaration

Införd garanti/deklaration

Genomförd 2011-01-01

Antaget
konkurrensutsättningsprogram/policy för
alternativa driftsformer
Antal nätverk

Genomfört före 2010-07-01

4

Deltagande i antal
nätverk

5

Utvecka gemensam
utbildnings- och
lärandemiljö

Antal projekt

Minst två projekt*

6

Utvecka arbetsmodell

Den av KF antagna
omvärldsanalysen
utvärderas vart 3:e
år och revideras av
ekonomikonferensen

Översyn, utvärdering och
revidering ekonomi- och
budgetkonferens 2011

7

Känna till alla förettagsfinansieringsförmer

Antal informationstillfällen

Ett större
finansieringsseminarium per år.

8

Uppkomst av nya
företag

Antal nya företag, ägda av
kvinnor/ägda av män

20 nya företag i Övertorneå
kommun varav
20 nystartade företag/år, 10
ägda av kvinnor, 10 ägda av
män

Aktivt deltagande i minst fem
nätverk*

* Åtgärd 4: Som nätverk räknas aktiv medverkan i eller projektägande av, projektfinansiering
i - inom t ex TREVIA Lotsen, lokala kompetensrådet, Leader Tornedalen, arbetsmarknadsrådet,
Jämförelseprojektet, SWEFI-projektet, ABCD-projektet, Heart of Lapland, Finanspartner
Norrbotten, Invest in Norrbotten, Handelskammaren, Relocation Holland.
* Åtgärd 5: Genom kommunal medverkan i projekt inom t ex lokala kompetensrådet,
valideringsprojekt, HÖN, Utbildning Nord samt genom att mäkla och främja kontakter och utbytet
mellan kommunal verksamhet, utbildningsanordnare och bildningsförbund

9

Utvecka entreprenöriellt
lärande i skolan

Antal aktiviteter/projekt per Minst en entreprenöriell aktivitet/
respektive enhet
utbildningsenhet i kommunala
verksamheten, för alla barn
och unga från F-klass till
gymnasium.
Antal UF-handledare
Fler än en år 2011
Antal UF-projekt

10

Kostnadseffektiv
kommunal verksamhet

Kommunal skattesats

Täckningsgrad
kommunala avgifter
Investeringsvolym
Antal överklagade beslut

Bland de tre bästa UFkommunerna i Norrbotten.
Oförändrad eller sänkt
kommunal skattesats
(nuvarande 21:53 som referens
skattesats)
Optimerad kommunal vainfrastruktur, långsiktiga
kostnadseffektiva investeringar
Ökad täckningsgrad med
kostnadseffektivt utförande och
rättssäker handläggning
Max 25% ändringsfrekvens i
överprövade kommunala beslut

11

Internationell samverkan Antal projekt och
aktiviteter
Antal flyktingar/asylbarn
som bosätter sig i Ötå
kommun

Genomföra minst två aktiviteter/
projekt/termin
Att vara attraktiv
bosättningskommun för
invandrare (ensamkommande
asylbarn, flyktingar,
”kärleksinvandrare” och alla
andra)

12

Utveckla lokalt
upphandlingsråd

Ett lokalt upphandlingsråd
etableras senast 2010-01-01
Rådet ska vara
partssammansätt mellan
offentliga beställare och
inköpare och lokala varu- och
tjänsteleverantörer samt träffas
2-3 ggr/år

Bildat upphandlingsråd

Övertorneå kommun,
Tingshusvägen 2, 957 85 Övertorneå, Sweden
Tfn: 0927-720 00, Fax: 0927-774 04
E-post: kommun@overtornea.se

