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Angående organisatorisk utökning av tjänst  Näringslivsstrateg
Befattningsbeskrivning generell
Befattningsbeskrivning: Befattningshavaren skall utifrån de nationella och globala
omvärldsförändringarna bedöma konsekvenserna för det regionala och främst det
lokala näringslivet. Baserat på det utvecklingsbehoven ge förslag på och initiera olika
åtgärder för att stärka utvecklingen av näringslivet i kommunen.
Vidare skall personen arbeta för att förbättrat näringslivsklimatet i kommunen. Detta
sker i samverkan och i dialog med samhällets olika intressenter och näringsliv. En
viktig del i detta arbete är t ex företagsbesök, etablera/underhålla befintliga nätverk
samt ansvara för att Robertsfors Kommun erhåller så stora samordningsvinster som
möjligt utifrån de regionala projekt som idag finns inom näringslivet, exempelvis:
IUC, Green Tech Solutions m fl. Vidare så innefattar tjänsten även att verka för en
näringslivsorientering inom de olika kommunala sektorerna som t.ex. skola,
samhällsbyggnad och inom den sociala sektorn.
Näringslivsstrategen skall också understödja lokala projekt som bidrar till en tillväxt
för koncernen och samhället. Under de närmaste åren finnas som tjänstemannastöd
i socialfondsprojektet ASAP, samt tjänstemannastöd i DUA projektet.
Näringslivsstrategen ska också finnas som ”en väg in” för företagare/nya företagare i
kommunen samt även jobba externt med att locka företag att etablera sig i
Robertsfors kommun.
I tjänsten ingår även att ha ett utökat ansvar kring att finnas som stöd samt ha ett
övergripande strategiskt ansvar att se över vad som är bäst för Robertsfors Kommun
i de upphandlingar som görs via upphandlingsbyrån.
Finansiering
År 1: Länsstyrelsen(50%) + Robertsfors Kommun + Region Västerbotten +
Arbetsförmedlingen(DUA)
År 2: Robertsfors Kommun + målsättning att projektverksamhet ska finansiera del av
tjänst.
År 3: Robertsfors Kommun + målsättning att projektverksamhet ska finansiera del av
tjänst.

Ansvar
Näringslivsarbete, Regionala näringslivsprojekt, Lokala projekt, Initiera
utvecklingsprocesser hos vårt lokala näringsliv samt internt inom koncernen. (se
befattningsbeskrivning)
Närmast utskott
Tillväxtutskott
Placering i tjänstemannaorganisationen
Sektor Utveckling och Information
Mål
Att skapa koncernövergripande tillväxt inom näringslivsområdet och stå i direkt
kontakt med företagare och företag – en väg in. (se befattningsbeskrivning)
Önskvärd utbildning, erfarenhet och kompetens
Utbildning på högskolenivå är önskvärd samt minst 5 års erfarenhet inom drift och
ledning i privat verksamhet samt minst 5 års erfarenhet från ledande arbete inom
kommunal och/eller annan offentlig verksamhet som kan bedömmas likvärdig. Vana
och erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser samt en förtroendeingivande
personlighet.

Tf kommunchefs förslag till beslut
Att inrätta tjänst som Näringslivstrateg fr o m 1/4 2016. Tjänsten ses som ett
långsiktigt arbete med att fortsätta utveckla Robertsfors kommun till Sveriges bästa
kommun 2020.

