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Sol, sommar  
och ett gott  
företagsklimat

Anders Lundkvist och Helena Stenberg
Kommunalråd Piteå kommun

Efter en lång och intensiv vinter har ljuset 

återkommit och sommarens fröjder står för 

dörren. För oss inom kommunen har det varit 

en intensiv period under en rätt lång tid. Piteå 

kommun utvecklas snabbare än på länge,  

befolkningen ökar och behovet av nya bostäder 

och verksamhetslokaler är fortsatt stort. 

Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att 

öka befolkningen till 46 000 innevånare 2030. 

Målet är inte gripet ur luften utan är en  

beräkning utifrån vad som krävs för att klara  

den kommunala välfärden i nuvarande nivå 

utifrån att allt fler blir äldre. Därför är fokus  

att få inflyttning av personer i arbetsför ålder och 

att dessa hittar arbeten.   

För att klara det krävs att företag väljer att eta-

blera sig i Piteå samt att de befintliga företagen 

i Piteå har goda möjligheter att utvecklas. Det är 

här ett gott företagsklimat kommer in i bilden. 

Ökat byggande har tidigare varit ett av kommu-

nens tre prioriterade övergripande mål, vilket 

gett god effekt. Under våren har det målet bytts 

ut till förmån för ett mål om bra företagsklimat 

och goda förutsättningar att driva företag i Piteå. 

För att nå målet finns en plan med ett flertal 

aktiviteter. 

Företag och företagsamma människor lägger 

grunden för vår välfärd. Deras beslut om att 

växa, anställa, bygga ut, investera eller avsluta 

sin verksamhet påverkar sysselsättning och de 

skatteintäkter som bygger välfärden. Samtidigt är 

företagarna beroende av att verka i en attraktiv 

miljö, med god skola, bra omsorg, stora fritids-

möjligheter med mera för att kunna attrahera 

kompetent personal som kan utveckla deras 

verksamhet. Till detta kommer även att det 

måste finnas avsatt mark för expanderingar, god 

infrastruktur och en kommunalservice som är 

effektiv och transparant. 

Vi jobbar därför tillsammans med företagen 

för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna 

för att starta och driva företag i Piteå. Piteå har 

fått blandade resultat i tidigare undersökningar 

rörande företagande men vi ser redan nu att 

resultatet höjts markant i Svenskt näringslivs 

undersökning ”Lokalt företagsklimat”. Att få bra 

resultat i attitydundersökningar är givetvis inte 

ett mål i sig utan det är förbättring i det dagliga 

arbetet som är viktigast, men resultatet visar på 

att vi är på rätt väg i vårt arbete med att bygga 

Piteå starkare inför framtiden. 

Med det önskar vi alla Pitebor en trevlig sommar! 

/Anders och Helena

Värt att veta om din kommun 
– juni 2018
är en informationsbroschyr som produceras av kom-
munledningsförvaltningen, Piteå kommun. Den delas 
ut till alla hushåll i Piteå kommun och finns även inläst 
på Daisyskiva, tillgänglig på Stadsbiblioteket.

Följ Piteå kommun på facebook 

Visste du att Piteå kommun har en sida på Face-
book? I skrivande stund är det 5 640 personer som 
gillar vår facebooksida och vi hoppas självklart på 
fler. Här kan du enkelt och lättsamt kommunicera 
med kommunen om olika saker och hålla dig  
uppdaterad kring vad som är på gång. 
Hoppas att vi ses!
www.facebook.com/pitea.se
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Välkommen till  
NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN
Piteå växer och utvecklas. När det gäller näringslivsfrågor och nya satsningar spelar 
kommunens näringslivsavdelning en stor roll. 
– Vi jobbar för Piteås framtid, säger näringslivschef Peter Palmqvist.

Näringslivsavdelningen erbjuder stöd 

och rådgivning till allt från nystartsföre-

tag till befintliga företag och etableringar. 

Alla medarbetare har olika ansvarsom-

råden som även omfattar frågor som 

rör centrum- och landsbygdsutveckling. 

Dessutom är näringslivsavdelningen med 

och arrangerar en rad olika mötesplat-

ser, som Frukost med näringslivet i Piteå 

och Näringslivets Dag. 

Kontoret ligger i Furunäsets Företagsby. 

Dessutom ingår Piteå Turistcenter som 

har fokus på besöksnäringens företag 

och service till turister och invånare. 

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN JOBBAR 

såväl med dagsaktuella frågor som 

strategiskt och långsiktigt, ofta i samverkan 

med andra aktörer. 

– Ett starkt och livskraftigt näringsliv 

är viktigt för Piteå. För att vårt arbete 

ska bli så effektivt och smidigt som möjligt 

samarbetar vi med kommunens olika 

avdelningar men också med företagarnas 

organisationer och vi medverkar även i 

olika kluster, säger Peter Palmqvist. 

Under 2018 gör han tillsammans med 

andra kommunala tjänstemän och 

ledamöter från kommunstyrelsen ett 

100-tal företagsbesök.

– Det är viktigt att få en bild av hur 

kommunen kan bidra till näringslivets 

utveckling. Vi lär oss så mycket av att 

vara ute och möta företagen. 

FÖRETAGSLOTSEN är en ingång för alla 
dina företagsärenden. Här finns informa-
tion, länkar och blanketter som du och 
ditt företag kan behöva. Vi erbjuder även 
personlig service och rådgivning. Du får 
prata med en person som ger vägledning 
och samordnar alla kontakter både inom 
kommunen och bland externa parter. 
Det kan t.ex. gälla tillstånds- och mark-
frågor eller kontaktuppgifter till personer, 
myndigheter och möjliga partners. 

Vår ambition är att det ska vara enkelt 
för dig som företagare att komma i kon-
takt med oss och få den hjälp du behöver 
oavsett vilket ärende det handlar om. 
Välkommen att kontakta oss!

Ring 0911-69 70 00
Du kan även besöka oss på Belona-
svängen 2B, på Furunäset i Piteå. Här 
finns alltid kaffe. Boka gärna tid innan  
så att vi säkert finns på plats.

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN?

Har du frågor, spännande tips eller funderar du på att starta företag i Piteå?  
Då ska du inte tveka att höra av dig.

Du når oss på telefon 0911-69 70 00, eller e-post: foretagslots@pitea.se 
Läs mer på www.pitea.se/naringsliv

Från vänster: Stefan Lundmark, näringslivsutvecklare, Helene Bäcklund Röckner, näringslivsutvecklare, Stina Eriksson, näringslivsutvecklare, 
Mikael Reinholdsson, näringslivsutvecklare, Ulf Fjällström, näringslivsutvecklare, Peter Palmqvist, näringslivschef, Katarina Johansson, 
turistcenteransvarig och Stina Johansson, näringslivsutvecklare.
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DEN POSITIVA UTVECKLINGEN har 

varit möjlig genom ett samspel mellan 

tre aktörer : kommunen, de kommunala 

bolagen och näringslivet. Piteå kommuns 

roll är förenklat att handlägga tillstånds- och 

markfrågor och jobba med etablering av fö-

retag till området. De kommunala bolagen 

möter från sitt håll, till exempel genom att 

arbeta med infrastrukturfrågorna. Samtidigt 

finns ett näringsliv med privata entre-

prenörer som vill och vågar satsa stort. 

RESULTATET BLIR EN STARK HELHET 

som grundlägger för positiva beslut. 

Det leder i sin tur till investeringar och 

innovativa satsningar som både ger 

arbetstillfällen och sätter Piteå på kartan.

Sammantaget kommer vi till en satsning  

på en miljard där ute. Piteå kommun, de 

kommunala bolagen och företagen, den  

helheten blir stark. Vi blir starkare  

tillsammans. 

FÖDER VARANDRA. Om Lindbäcks  

känner att Piteå kommun, länsstyrelsen och 

EU bygger ut Piteå Hamn för 130 miljoner 

underlättar det deras beslut att lägga en 

fabrik i Piteå. När du ser att andra vågar så 

vågar du själv också. Där har kommunen en 

roll, att våga satsa. 

Miljardsatsning  
på Haraholmen
Stora saker har hänt på Haraholmsområdet de senaste åren och expansionen 
fortsätter. Sammanlagt handlar det om investeringar för omkring en miljard kronor.

HARAHOLMEN

• Lindbäcks Bygg har investerat 
500 miljoner kronor i den nya fabriken 
som invigdes i december förra året. 
Produktionen är igång och Lindbäcks 
är idag Sveriges ledande företag när det 
gäller industriellt byggande av moderna 
flerbostadshus i trä.

• SunPine tillverkar produkter 
baserade på restprodukten tallolja och 
har vuxit till ett världsledande bioraffina-
deri med miljardomsättning. Efterfrågan 
på förnybara bränslen ökar och nu 

planeras för en andra produktionslinje 
för råtalldiesel. Investeringen beräknas till 
250 miljoner kronor och anläggningen 
ska tas i bruk 2020.

• Lundqvist Trävaru säljer hus över 
nätet och levererar varje år hundratals 
byggsatser till kunder över hela landet. 
Företaget expanderar och planerar 
att växa i nya lokaler på den så kallade 
Grängestomten. Företaget har bildat 
ett gemensamt fastighetsbolag med 
Piteå Näringsfastigheter som ska bygga 

fabrikslokalen under 2018 och 2019. 
Investeringen är i första etappen 50-60 
miljoner. På sikt är tanken att bygga ut 
för ytterligare 30-40 miljoner. 

• För att möta de växande behoven 
investerar Piteå Hamn 130 miljoner  
kronor i en förlängd kaj och nya 
lagringsytor. Piteå Hamn har de senaste 
åren utvecklats till ett modernt logistik-
centrum för såväl sjöfart som järnvägs- 
och lastbilstransporter. 
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VINDKRAFT

General Electric och Enercon investerar tillsammans 
cirka 11 miljarder kronor i Markbygdens första etapp. 
Ett viktigt steg som genererar många arbetstillfällen, 
både nu och i framtiden.

DEN FÖRSTA DELETAPPEN med 36 verk  

i Skogberget stod klar 2013. Nu har  

projektet åter fått vind i seglen. Svevind 

sålde i höstas sina aktier till General  

Electrics (GE), en av världens största 

aktörer inom förnyelsebar energi. GE 

tillsammans med sina finansiella samarbets-

partners Green Investment Group och 

Macquire Group satsar nu 8 miljarder kronor 

för att bygga 179 vindkraftverk under 

2018-2019. Enercon kommer att bygga 

ytterligare ett 70-tal under samma period. 

De omkring 250 verken kommer att börja 

driftsättas under senare delen av 2018 och 

beräknas snurra för fullt i slutet av 2019. 

Svevind tillhandahåller även fortsättningsvis  

tjänster inom drift, övervakning och 

förvaltningstjänster på området. Bygg-

nationerna av infrastrukturen är också i 

full gång med beredning av cirka 13 mil 

vägar, kranuppställningsytor samt dragning 

av markförlagd kabel och installation av 

ställverk för det interna nätet. NCC har 

huvudentreprenaden, en order värd ca 800 

miljoner kronor. 

Under projekttiden genereras omkring 500 

årsarbetstillfällen. När parken är i full drift 

kommer bara det löpande underhållet att 

innebära ett 50-tal lokala och regionala jobb. 

DET STORA PROJEKTET består av tre 

etapper med en ursprunglig plan för 

1101 vindkraftverk. Fullt utbyggd beräknas 

Markbygden bli den enskilt största samlade 

vindkraftsparken i Europa.

Markbygdenprojektet har 
fått ny luft under vingarna



Vindkraften skapar 
jobb i hamnen
De närmaste två åren kommer omkring 250 vindkraftverk att levereras till  
hamnen på Haraholmen. För ShoreLink innebär det 50 extra arbetstillfällen. 

SHORELINK

6

Det är ett stort och viktigt projekt.

– Susanne Jangdal, VD ShoreLink.

SHORELINK TERMINAL ansvarar för 

den operativa verksamheten vid hamnen 

på Haraholmen. Fartyg från i stort sett 

hela världen lossas och lastas dagligen 

och trafiken är allra störst under våren 

och sommaren. 

Nu har vindkraftsetableringen i Mark-

bygden åter tagit fart, vilket innebär att 

trycket ökar ytterligare. Bara i år kom-

mer omkring 85 verk att anlöpa hamnen 

och kommande år beräknas nästan det 

dubbla. Många av dessa består förutom 

de långa vingarna av mer än 70 torndelar 

som ska lossas och lagerhållas innan de 

fraktas vidare till sin uppställningsplats. 

DEN RESURSKRÄVANDE hanteringen 

kräver mer personal och ShoreLink har 

därför extraanställt cirka 50 personer. Av 

dessa är ett 30-tal kopplade till vindkraften, 

medan övriga är säsongsanställda för den 

mest hektiska perioden. 

Vindkraftverk har kommit till hamnen 

och hanterats av ShoreLink i några 

omgångar tidigare.

– Det är ett stort och viktigt projekt både 

för oss och många andra inblandade. Jag 

är helt säker att vi löser det på bästa  

sätt, då vår personal har lång erfarenhet 

och god kompetens av att hantera 

vindkraftdelar, säger Susanne Jangdal,  

VD ShoreLink.

ShoreLink är ett logistik- och  
transportföretag, i huvudsak kopplat  
till sjöfartsnäringen, som bedriver  
verksamhet vid hamnar i Skellefteå,  
Piteå, Luleå och Kalix. Majoriteten av 
kunderna finns inom basindustrin. 

ShoreLink har totalt ca 250 medarbetare 
varav enheten i Piteå är störst med  
omkring 150 anställda. Bolaget ägs av  
företag inom basindustrin i Norr- och 
Västerbotten samt Piteå kommun,  
Skellefteå kommun och Luleå kommun.  
Företaget spelar en aktiv roll för 
utvecklingen av näringslivet i den norra 
regionen. Koncernen omsätter cirka  
240 Mkr per år.
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BIDRAGET, SOM KOMMER FRÅN Socialstyrelsen, ska  

ge alla barn och ungdomar mellan 6-15 år möjlighet  

till meningsfulla lovaktiviteter. Förutom att bidra till 

stimulans och personlig utveckling ska satsningarna 

främja integration, motverka segregation och skapa nya 

kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. 

Aktiviteterna ska locka både killar och tjejer och får  

inte ersätta ordinarie verksamheter. 

Utifrån dessa förutsättningar väljer kommunerna själva 

hur lovpengarna ska användas. I Piteå välkomnas alla 

inom åldersgruppen och ambitionen är att erbjuda en 

bredd av aktiviteter inom allt från kultur till sport och 

lek. Alla ska kunna delta utan förkunskaper.

PITEÅ KOMMUN HAR FÅTT BIDRAG för sommar-

lovsaktiviteter sedan 2016. Från och med 2018 finns  

även ett bidrag som omfattar årets övriga lov.  

Uppslutningen under sport- och påsklovet var mycket 

bra. Förutom gratis liftkort på Lindbäcksstadion erbjöds 

Mangaevent, Makerspace, bollsport, dans, pyssel och 

blandade aktiviteter på biblioteken och mycket annat. 

Till sommaren planeras för ännu fler aktiviteter, bland 

annat skapande av olika slag på Kaleido och biblioteken, 

LEGO-event, teater, nybörjarkurs med Cirkus Cirkör 

och gratisbad under två veckor på Norrstrandsbadet. 

Två feriearbetare kommer att åka runt till lekparkerna 

för att erbjuda utelek och skaparlek och kulturför-

eningarna i byarna ser över vilka aktiviteter som kan 

arrangeras där. 

Jouröppna förskolor och fritidshem har dessutom 

möjlighet att ansöka om en guldkantspeng, ett bidrag på 

5 000 kronor som ska användas för att göra något extra 

för barn inom omsorgen under sommaren. 

BIDRAGET FÖR EXTRA LOVPENGAR kan sökas under 

2018-2020. 

ROLIGARE LOV  
med extra lovpeng
För tredje året i rad får Piteå kommun statliga pengar för att  
arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Nytt för i år är  
att det även finns en pott för att förgylla årets övriga lov.
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Stora evenemang 
sommaren 2018
26-28/6  Karlbergsteatern – Släktingar och oäktingar  
 även 2-6/7 & 3-4/8

29/6-1/7 Piteå Summer Games – PSG 2018

29/6-1/7  Öjeby Kyrkmarknad

6-8/7  Midnight Sun Drag Festival

11/7  Rallycross, ingår i Norrlandsveckan

14/7  Björn Rosenström Pite Havsbad

13-14/7  Pite Watercross – södra hamn

14-15/7  Internationell hundutställning

18/7  Rolandz Pite Havsbad

25/7  Jill Jonsson Pite Havsbad

25-29/7  Piteå Dansar och Ler - PDOL

4-12/8  Stora Nolia

18/8  Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2018

25/8 Peter Mattei - Schuberts Winterreise

www.pitea.se/evenemang

VÄLKOMMEN UT  
I SKÄRGÅRDEN 
Du behöver ingen egen båt för att ta dig ut i  
skärgården, sommartid väljer du bland flera 
olika turer i Piteås vackra skärgård. Välj 
mellan kortare sightseeingturer, lunch- och 
räkkryssningar eller familjevänliga heldagsturer 
med bad och avkoppling.

För dig som vill ha en härlig nära vattenupplevelse 
finns kajak att hyra på Kajakcenter vid Västra 
Kajen. 

SKÄRGÅRDSSTUGOR
Lev skärgårdsliv i Piteå skärgård, stugor att hyra  
finns på öarna Baggen, Vargön, Mellerstön och  
Stor-Räbben. Stugorna på Baggen bokas endast på: 
Piteå Turistcenter: 0911-933 90,  
E-post: visit@pitea.se 

Stugorna Vargön, Mellerstön och Stor-Räbben bokas 
enkelt online på www.guide-natura.com 

TURBÅTARNA TAR DIG UT I SKÄRGÅRDEN
M/S Laponia
Skärgårsdrottningen M/S Laponia går i Piteå skärgård 
alla lördagar från den 7 juli till den 4 augusti. Det 
finns fyra olika kryssningar att välja bland, morgon-
kryssning från Luleå till Piteå, lunchkryssning till  
Stenskär, räkkryssning i Piteå skärgård och  
midnattsskryssning från Piteå till Luleå.  
Bokning och informaion om Laponia finns på: 
www.laponia.se  
E-mail: info@laponia.se, tel. 0920-120 84

M/S Renön
M/S Renön tar dig tryggt, och snabbt ut i vår vackra 
skärgård. Det finns plats för tolv gäster. Hytten är 
uppvärmd och ger en bekvämlig tur även vid osta-
diga väder. Turbåten går alla dagar utom onsdagar 
från den 2 juli till den 5 augusti. 

Avgångshamnar är Norra hamn och Pite Havsbad. 
All bokning sker online snabbt och enkelt via 
www.guide-natura.com 
Läs mer på vår hemsida pitea.se/skargard
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Pite Watercross

Öjeby kyrkmarknad

Skärgårdsstuga Mellerstön

Dia Psalma PDOL

Stora Nolia


