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följas över tid för att underlätta att styrande och korligerande beslut kan tas när behov upp
står 

• Att införa regelbunden återrapporteling till konununstyrelsen av hur tillväxtarbetet fortskri
der 
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1 Sammanfattning revisionell 
bedömning ochförslag 

Kommunens revisorer har i 2013 års revisionsplan beslutat att det ska ske en 
granskning av om tillväxtarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med 
tillräcklig intern kontroll. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet. 

Vår sammanfattande bedömning är att Arvidsjaurs kommun genom kommun
styrelsen i dagsläget inte bedriver tillväxtarbetet på ett ändamålsenligt sätt och 
heller inte med tillräcklig internkontroll. Vi noterar samtidigt att kommunstyrelsen 
och tillväxtenheten för närvarende håller på med en översyn av verksamheten, 
liksom av kommunens tillväxtprogram samt av former och rutiner för 
återrapportering av genomförda insatser. Granskningen har i övrigt resulterat i 
nedanstående huvudsakliga iakttagelser baserat på granskningens kontrollmål: 

• Finns en tydlig definition med vad som avses med tillväxt? Är definitionen 
förankrad och känd i organisationen (politik och förvaltning)? 

Någon helt tydlig definition finns inte. Uppenbart är dock att kommunen inför det 
nya tillväxtprogrammet är på väg i riktning mot att se tillväxt som något bredare än 
traditionell näringslivs- och befolkningsutveckling. Andra aspekter som exempelvis 
platsattraktivitet, utbildningsutbud och framgångsrikt integrationsarbete 
inkluderas också i det vidgade tillväxtbegreppet. 

• Sker en tillräcklig utvärdering av uppstått resultat? Fokus riktas mot analys av 
framgångsfaktorer som skapar tillväxt i Arvidsjaurs kommun. 

Vad gäller utvärdering av det tillväxtprogram som gällt för perioden 2007-2013 har 
en förhållandevis grundlig uppföljning genomförts av tillväxtenheten. Däremot 
saknas någon mer utförlig och dokumenterad analys av vilka faktorer som är 
tillväxtbefrämjande i Arvidsjaur. Vi kan dock från uppföljningen av insatsområdena 
och målen i tillväxtprogrammet 2007-2013 tolka att vissa insatsområden setts som 
mer betydelsefulla än andra för utvecklingen i Arvidsjaur exempelvis testnäringen, 
IT-företagande, kapitalförsötjning till näringslivet och landsbygdsutveckling. 

• Utövar kommunstyrelsen i rimlig utsträckning styrning och kontroll inom 
området? 

De senaste åren har kommunstyrelsens styrning och kontroll inte varit tillräckl ig. 
Det saknas t ex nästan helt återrapportering till Ks av hur tillväxtarbetet fo rtskrider 
liksom över utfallet av olika projekt och satsningar. Vidare framgår av styrelsens 
protokoll endast ett fåtal styrande beslut som konkret tar sikte på tillväxtarbetet. De 
beslut som fattats med anknytning till tillväxtarbetet gäller ofta antingen kommunal 
projektmedfInansiering eller tidplanerna för de pågående arbetena med 
framtagande av nytt tillväxtprogram respektive översikts- och tillväxtplan. 
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• Har de brister som noterade i 2011 års granskning i rimlig grad beaktats i 
samband med framtagande av ny tillväxtplan? 

Inga konla-eta styrande beslut har tagits, vare sig på politisk eller tjänstemannanivå, 
under programperioden fram t o m 2013, för att under löpande period åtgärda de 
brister som revisorerna fann i sin granskning 2011. Noteras som positivt ska dock 
att tillväxtenheten både i sin uppföljning av tillväxtprogrammet 2007-2013 och i 
arbetet med det nya programmet beaktat revisorernas synpunkter. I det utkast till 
nytt tillväxtprogram vi tagit del av synliggörs detta bl a genom att delmål formuleras 
med tidplan och ansvarig för genomförandet. 

För framtiden rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

PwC 

• Tydliggöra och kommunicera till invånare och näringsliv vad tillväxt i 
Arvidsjaur är och kräver av olika verksamheter, liksom hur olika 
insatsområden samspelar i utvecklingen mot en hållbar tillväxt för 
Arvidsjaur. 

• Införa regelbunden återrapportering till kommunstyrelsen av hur 
tillvätarbetet fortsla-ider. 

• I det nya tillväxtprogrammet fokusera på mätbara mål och insatser vars 
utveckling kan följas över tid för att underlätta att styrande och 
korrigerande beslut kan tas när behov uppstår. 

• Säkerställa att forum finns för att inkludera dels samtliga kommunala 
verksamheter, och dels övriga aktörer inom näringslivet och civilsamhället, i 
tillväxtarbetet utifrån perspektiven om attraktiv ort och positiv utveckling 
av landsbygen. 
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2 Inledning 
Näringslivet utveckling är av stor vikt för kommunen både för finansieringen av 
kommunal verksamhet och för efterfrågan på kommunal service. Kommun
fullmäktige har år 2007 fastställt ett tillväxtprogram med mål, strategier och 
insatsområden för perioden 2007-2013. 

Inom kommunen pågår för närvarande ett arbete att färdigställa en gemensam 
översikts- och tillväxtplan. Planen konuner att ersätta det tillväxtprogram som gällt 
under åren 2007-2013. År 2011 genomförde revisionen en granskning av 
kommunens insatser för att verkställa dåvarande tillväxtprogram. I granskningen 
noterades brister bl a ifråga om ansvar och uppföljning/utvärdering av resultat och 
effekter. Ett otillräckligt tillväxtarbete kan riskera att verksamheten inte bedrivs på 
effektivt sätt och att kommunen inte uppnår fastställda mål. 

Kommunens revisorer har mot denna bakgrund och med hänsyn till risk och 
väsentlighet bedömt det angeläget att granska området tillväxt. 

2.1 Revisionsfrågor och -kriterier 
Syftet med gransimingen är att bedöma om tillväxtarbetet bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcldig intern kontroll. Inom ramen för 
gransimingen ska följande revisionsfrågor besvaras: 

• Har de brister som noterade i 2011 års granskning i rimlig grad beaktats i 
samband med framtagande av ny tillväxtplan? 

• Finns en tydlig definition med vad som avses med tillväxt? Är definitionen 
förankrad och känd i organisationen (politik och förvaltning)? 

• Sker en tillräcklig utvärdering av uppstått resultat? Fokus riktas mot analys 
av framgångsfaktorer som skapar tillväxt i Arvidsjaurs kommun. 

• Utövar kommunstyrelsen i rimlig utsträckning styrning och kontroll inom 
området? 

Revisionskriterier 

Kommunallagen (kap 6), Kommuninterna styrdokument som rör 
granskningsområdet, Revisionsrapport "Tillväxtprogram 2007-2013". 

2.2 Metod 
Granskningen är i tid främst till verksamhetsåret 2013 med en översiktlig 
tillbakablick på hela den tidigare programperioden från år 2007. Granskningen har 
skett genom intervjuer med kommunchef, tillväxtchef och kommunstyrelsen 
ordförande. Studier har även gjort av dokument såsom Tillväxtprogram 2007-2013, 

Uppföljning av detsamma, Modell för och utkast till nytt tillväxtprogram, samt 
rapporter från Svenskt näringsliv och Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Vidare har kommunstyrelsen protokoll samt kommunens delårsrapport och 
årsredovisning för 2013 gåtts igenom med avseende på tillväxtfrågor. 
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3 Granskningsresultat 
3.1 Tillväxtprogrammet 
Arvidsjaurs kommun arbetar f n med att ta fram ett nytt tillväxtprogram som ska 
ersätta det som gällt för perioden 2007-2013. Tidplanen för arbetet med det nya 
programmet är enligt beslut i Ks att det ska finnas ett förslag klart till 2014-03-31. 

Aktuellt med politisk behandling av förslaget kan, utifrån denna tidplan, bli tidigast 
vid Ks i maj 2014 men tillväxtchefen bedömer att den process med engagemang 
från näringslivet, byar och föreningar som bedrivs innebär att en politisk 
behandling under hösten 2014 är mer sannolik. Noteras kan också att ett möte 
hållits i mitten av mars 2014 i kommunens koncernledning angående arbetet med 
det nya tillväxtprogrammet. 

3.2 Ansvars- och arbetsfördelningen 
Tillväxtprogram 2007-2013 är ett kommunövergripande program som var avsett 
gälla för hela kommunen. Det största ansvaret för det praktiska genomförandet 
hade tillväxtenheten som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Tillväxt
enheten bildades i början på 2010 genom sammanslagning av utvecklingsenheten, 
arbetsmarknadsenheten och flyktingmottagningen. Enheten har som uppgift att 
verka inom områdena näringsliv, turistbyråverksamhet, Lärcentrum, samt 
arbetsmarknad vilket omfattar mötesarenan Ideum, ensamkommande barn, 
offentligt skyddade arbeten, instegsjobb, feriearbeten, flyktingmottagning och 
inflyttning och integrationssamordning. 

De intenjuade upplever att tillväxtenheten de senaste åren har kommit "för långt 
från" från kommunen i övrigt och då särskilt från kommunstyrelse och 
kommunchef. Ks har heller inte, enligt de intenjuade, styrt och visat tillräcldigt 
intresse för tillväxtenheten och dess arbete enligt tillväxtprogrammet, se vidare 
avsnitt 3-5- Detta uppges ha resulterat i att enheten inte känt sig välkommen till Ks 
och inte fått in sina frågor på Ks dagordning. Generellt anses vidare att det bedrivs 
för lite diskussioner i Ks om tillväxtfrågorna. 

På papperet upplevs dock ansvarsfördelningen för tillvätfrågorna och arbetet enligt 
tillväxtprogrammet ha varit tydlig samtidigt som tillväxtenheten anses ha ett för 
stort och mångfacetterat uppdrag. Detta gör att det nu diskuteras att se över den 
organisationen och eventuellt kommer enheten att delas, samt att kompetens
behoven och bemanningen avseende näringslivsfrågorna också ses över. 

Vi noterar vidare att de intenjuade uppger att det funnits tillfallen då 
ansvarsområdena överlappar varandra eller då frågor riskerat att falla mellan 
stolarna. Kommunen har exempelvis engagerats i olika projekt utan politisk 
förankring/beslut. Detta anses vara i linje gällande befogenheter angående 
medfinansiering när finansieringen kan ske i form av enbart eget arbete men om 
reda pengar ska in i projekt måste det beredas den politiska vägen. Viss frihet ska 
enligt de intervjuade således finnas, men behov upplevs finnas av att insatserna blir 
mer uppstyrda utifrån kommunens strategiska inriktningar än vad de varit under 
perioden för det tillväxtprogram som löpte ut i o m 2013 . 
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3.3 Tillväxtbegreppet 
3.3.1 Definition av tillväxtbegreppet 
Det finns inte tydligt beskrivet eller fastlagt vad Arvidsjaurs kommun i första hand 
menar med tillväxt men ambitionen är, enligt de intervjuade, att framledes arbeta 
på bredden utifrån ett attraktivitetsperspektiv. Ansatsen för det nya tillväxt
programmet är därför att tillväxt är hela kommunens ansvar och att alla 
verksamheter måste anamma detta synsätt. 

Från politiskt håll lyfts fram att tillväxt är när kommunen når sina mål för ökad 
befolkning och stärkt skatteunderlag. Det handlar, som framgår ovan, dock inte 
enbart om näringslivsutveckling utan även exempelvis om socialförvaltningens och 
arbetsmarknadsenhetens arbete med bryta utanförskap, ordna praktikplatser m m, 
och om tillgång på utbildingar lokalt, bostäder samt ett rikt fritids- och kulturliv. 
Vidare nämns ett framgångsrikt arbete med integrationsfrågorna som särskilt 
viktigt för att skapa förutsättningar för tillväxt i form av ökad befolkning. 

Angående näringslivsutvecklingen som tillväxtmotor nämns behoven av 
nyetableringar och växande befintliga företag. Tillväxt inom näringslivet anses 
också av de intervjuade kräva en god dialog mellan näringslivet och kommunen -
de två parterna ska "skickliggöra varandra" och kommunen ska vara behjälplig i 
myndighetskontakter m m som företagens utveclding kräver. 

3.3.2 Prioritering av insatser och resurser 
Angående vilka områden som varit prioriterade under perioden fram till 2013 se 
avsnitt 3-4.2 nedan. I övrigt lyfter de intervjuade fram att prioritering och val av 
insatser görs löpande och ofta efter dialog med näringslivets företrädare. Detta 
möjliggörs bl a genom att föreningen Företagarna sitter i samma hus som 
tillväxtenheten och Företagarna i samverkan med tillväxtenheten anordnar 
frukostmöten 1 g/ månad med näringslivet i kommunen. Vidare planeras att 
tillsammans med Företegarna ha branschmöten 2 ggr/ år där även Ks
representanter medverkar. Nu i mars 2014 inleds detta med turismen och till 
hösten planeras ett mer industri-inriktat möte. Det arbetas också i viss mån 
branschrelaterat t ex med träindustrierna i Glommersträsk. 

De intervjuade är dock öppna med att kommunen fått en hel del kritik från 
näringslivet för att man möter upp näringslivets behov för dåligt, t ex efterlyses mer 
support från kommunen vid investeringskontakter kopplat till att investerings
möjligheterna för SME-företag (små och medelstora företag) är strakt begränsade i 
inlandet. Kompetensen och kontaktnäten upplevs av näringslivsföreträdare i bl a 
detta avseende vara för begränsade på tillväxtenheten. Näringslivet har vidare, 
enligt de inten1uade, upplevt en barriär mellan kommunen och näringslivet de 
senaste åren, samt ett otillräckligt intresse från kommunens sida för näringslivets 
villkor och behov. 
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En orsak till detta kan enligt intervjuerna vara att Tillväxtenheten och dess chef 
inledningsvis sedan tillträdet har jobbat mycket med enhetens inre arbete, olika 
typer av inventeringar och med att lära sig kommunen - chefen har därmed hittills 
varit mer aven doldis för näringslivet än sin företrädare. Fokus har legat på att få i 
hop två olika enheter (gamla utvecldingsenheten och arbetsmarknadsenheten) till 
en samlad resurs. Den gamla utvecklingsenheten hade ett mer avgränsat fokus på 
näringslivsutveclding medan den nya tillväxteneheten ska arbeta enligt ett bredare 
tillväxtfokus. Fokusförflyttningen har, enligt intervju, fordrat inventeringar och 
teambuilding inom den nya enheten i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för ett långsiktigt tillväxtfrämjande arbete. Innan ett tydligt uppdrag för enheten 
och särskilt för tillväxtfrågorna är definierat och kommunicerat med näringslivet 
upplevs det vara svårt att agera operativt 

Kommunen ser mot denna bakgrund, enligt de intervjuade, ett behov av att ta ett 
omtag och säkerställa att saker görs i rätt ordning, d v s att t ex nya projekt och 
satsningar förankras ordentligt politiskt liksom mellan politiken och tjänste
mannasidan innan de sjösätts. Vidare anses det viktigt att fördjupa kontakterna 
med näringslivet genom att exempelvis bjuda in till olika möten så att näringslivet i 
ett tidigt skede kan komma till tals i strategiska utvecklingsfrågor. Kommunens 
företrädare måste sammantaget bli bättre på att lyssna in vad näringslivet har för 
förväntningar på kommunen innan beslut fattas och val av insatser sker. 

I Arvidsjaur finns ett stort tryck på industrimark och lokaler - "vi skulle kunna ta 
emot flera etableringar direkt om det fanns mark och lokaler". Mark- och 
lokalfrågorna uppfattas dock vara komplicerade med samtidigt beaktande av 
rennäringens intressen. Hittills har dock lösningar som regel hittats men processen 
är ofta tidskrävande. De intervjuade ser som positivt i sammanhanget att 
kommunen interna processer som myndighet i planfrågor m m uppfattas vara 
smidiga och effektiva. 

Inför det nya tillväxtprogrammet finns i dagsläget en arbetsmodell framtagen och 
även en första skiss på innehåll i programmet. Här lyfts turism- och testnäringarna, 
men i övrigt inte specifika branscher, fram. Noteras kan vidare att skissen 
innehåller fyra delmål t ex "attraktivitet och livsmiljöer". 

I arbetet med det nya tillväxtprogrammet har workshops hållits med näringslivet 
och ute i byarna enligt något som kallas för samsynsmodellen. Vidare noteras från 
intervjuerna att kommunens landsbygdsutvecldingsarbete omfattar flera typer av 
kompetenser från kommunen och dess olika verksamheter. Kommunen har också 
tillsammans med Akademi Norr tittat på attraktiva platser och vad som gör en 
plats/ort attraktiv. Även externa parter har engagerats i grundarbetet med det nya 
programmet t ex Centek med sitt koncept Innovationsfabl'iken och konsultfirman 
Kairos Future för framtagande aven destinationsstrategi. 
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Kommunen har under året gått in i det av NLL och flera norrbottenskommuner 
ägda bolaget Invest in Norrbotten (liN), och ska gå med i ett pilotprojekt om en 
modell för hur liN tillsammans med kommunen kan arbeta med internationali
serings- och investeringsfrämjande insatser. Dessa typer av insatser ses som ett 
långsiktigt arbete jämfört med det dagliga näringslivsarbetet kommunen bedriver. 

3.4 Utvärdering av uppnådda resultat 
3-4-1 Mål 
I tillväxtprogrammet hade Arvidsjaurs kommun satt upp fyra huvudmål som skulle 
vara uppfyllda år 2013. I programmet fa nns även vissa delmål inom varje 
insatsområde. De fyra huvudmålen som skulle vara uppfyllda till år 2013 är: 

• Ha ökat antalet arbetstillfällen med minst 100 st. 

• Arvidsjaurs resultat i olika statistiska undersökningar som berör t illväxt och 
utveclding ska ha förbättrats. 

• Vara en kommun där Åldersgruppen 25-50 åringar ökat med 10 % och ha en 
ökad andel inflyttade från övriga Europa. 

• Vara centrum för handel i vål' del av landet. 

3-4-2 Uppföljning av tillväxtprogmmmet 2007-2013 

Syftet med tillväxtprogrammet har varit att förbättra basen för välfärden och detta 
genom en satsning på näringslivets utveclding. Sex insatsområden prioriterades: 

- U pplevelsenäring/handel 
- Basindustri/energi och miljöteknik 
- Civil! militär testverksamhet 
- Kunskapsintensiva tjänstenäringar/IT 
- Nya former för utveclding (gäller både befintliga samt nyetablerade företag) 
- Landsbygdsutveclding 

Den av tillväxtenheten genomförda uppföljningen av tillväxtprogrammet, vilken f ö 
ännu inte är avrapporterad till kommunstyrelsen såvitt framgår av Ks protokoll, 
visar att flera av målen och del målen i programmet har uppnåtts helt eller delvis 
medan andra mål inte har nåtts. Vidare att flera av målen inte varit så formulerade 
att det varit möjligt att mäta mål uppfyllelsen, något som även konstaterades i den 
revision som genomfördes 2011, se vidare avsnitt 3.6. 

Från uppföljningen kan särskilt noteras: 

"Det ska tilläggas att Tillväxtprogrammet för perioden 2007-2013 har granskats 
av oberoende revisorer, som identifierat flera brister i programmet, bland annat 
vad gäller ansvarsfördelning, delmål, uppföljning/utvärdering och målupp
fyllelse. Att grund dokumentet inte har varit optimalt utformat från första bÖl:ian 
avspeglas även i uppföljningen. Det har varit svårt att avgöra i fall fastställda mål 
uppnåtts och det har varit problematiskt att avgöra vilken förvaltning som haft 
ansvaret för de olika målen samt vilka förvaltningar som bör ansvara för att följa 
upp hur arbetet har gått. 
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Lärdomar som dragits inför framtagagandet av nästa program är att formnlera 
mål som är mätbara, specificera vilken enhet som är ansvarig för att målet 
uppfylls, specificera vilken enhet som ansvarar för uppföljning och hur detta ska 
ske på ett systematiserat sätt." 

Angående de fyra huvudmålen visar utvärderingen i huvudsak följande: 

"Ha ökat antalet arbetstillfållen med minst 100 st 

Resultat: Målet har inte uppnåtts, men trots lågkonjunktur har antalet 
arbetstillfällen ökat. Under perioden 2007-2011 har antalet anställningar ökat 
med 13 stycken (SCB). Statistik för 2012 och 2013 är ännu ej tillgänglig, men 
givet att ökningstakten varit någorlunda konstant kan man dra slutsatsen att 
målet om 100 nya jobb inte har uppnåtts. En viktig föridaring till detta är 
troligtvis den lågkonjunktur som drabbade Sverige och världen nnder 2008. 

Något S01l1 är positivt i sammanhanget är att antalet öppet arbetslösa personer 
har gått ner under perioden. Trenden i riket under samma period har varit den 
motsatta." 

Arvidsjaurs resultat i olika statistiska mätningar och 
undersökningar som berörtillväxt och utveckling skall haförbättI'as 

Måluppfyllelse: Lite förenklat kan man säga att kommunen blivit bättre på 
nyföretagssamhet, miljö, boendemiljö och integration men sämre på 
företagsidimat. Företagsklimat (Svenskt näringsliv): Arvidsjaurs kommuns 
ranking har sjunkit i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet, från 
ranking 136 (2007) till 223 (2013). Betygen man fått har egentligen inte sjunkit 
nämnvärt, det är istället andra kommuner som förbättrat sina omdömen. En 
kategori som starkt har förbättrats är nyföretagssamhet, från rank 263 till 59 
mellan det första mätningsåret, 2011, till 2013. Vad gäller kategorin "attityd 
kommunala tjänstemän" höjdes betyget starkt under 2006 och 2007, men har 
sedan sjunkit något. Trots den låga placeringen ligger Arvidsjaur trea i länet, 
vilket tyder på att angränsande kommuner har liknande eller värre problem. 

Vara en kommun där åldersgruppen 25-50-åringar ökat med 10 % 
och ha en ökad andel inflyttadefi'ån övriga Europa 

Resultat: Målet om fler personer i åldersgruppen 25-50 år får anses delvis nått, 
om man utgår ifrån att målet har syftat till att attrahera och behålla unga 
människor. Målet om ökad andel inflyttade från Europa tolkas här som ökad 
andelutlandsfödda, vilket är en samhällsgrupp som har ökat betydligt. 

Antalet personer i åldern 25-50 personer har minskat med nio procent mellan 
åren 2006 och 2013, men detta beror troligtvis på att stora årskullar födda på 
50- och 60-talet har åldrats. En intressant utvekling ser man istället om man 
tittar på åldersgruppen 25-35 år, som har ökat med 14 procent mellan samma år. 
Denna ökning kan förmodligen också delvis förklaras med att det i slutet av 
1980-talet föddes fler barn än åren innan. Barnkullarna var stora till och med 
1992, vilket betyder att vi fram till 2017 kan förvänta oss en ökning av personer i 
ålderskategorin 25-35 år. 
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Vara centrumfor handel i vär del av inlandet 

Resultat: Det är svårt att ge ett definitivt svar om måluppfyllelse av detta mål, 
men man kan sluta sig till att man kommit en bra bit på väg. Handeln är stor i 
Arvidsjaur, sällanköpshandeln (det vill säga allt utom dagligvaruhandel och 
näthandel) per invånare är i många fall dubbelt så hög som i kringliggande 
inlandskommuner. 

Handeln har haft en genomsnittlig omsättningsökning på 7 % per år mellan 
2006 och 2012, vilket är betydligt mycket mer än rikets genomsnittliga ökning på 
3 %. Störst var ökningen mellan 2007 och 2008, då två stora butiksetableringar 
(Expert och Dollarstore) skedde. Tillgänglig statistik tyder på att 
kommuninnevånarna och/eller invånare i närliggande kommuner i större 
utsträckning handlar i Arvidsjaur än tidigare." 

Vad gäller analys av för Arvidsjaurs särskilt vilctiga tillväxtfaktorer kan från 
uppföljningen av tillväxtprogrammet följande delmål särskilt lyftas fram: 

"Civil/militär testverksamhet 

Attfortsättningsvis stötta branschens berörda parter genom dialog 
med alla 

Resultat och hur kommunen jobbat: Det är svårt att ge ett tydligt svar på om 
målet nåtts eller ej, men man kan konstatera att det hänt en del på området. Det 
planerade CTÖ-projektet realiserades aldrig. Däremot har nätverket Harsh Net, 
ett transnationellt nätverk för kunskapsutbyte inom testnäringen mellan 
institutioner och underleverantörer varit igång under perioden. Arvidsjaur var en 
mycket aktiv part inom detta samarbete. 

Kontakterna med testnäringen är överlag är goda. Kommunala tjänstemän har 
varit behjälpliga vid etableringar och expensioner. På grund av testföretagens 
strikta sekretess har det varit svårt att sammanföra och skapa samarbete mellan 
olika aktörer inom testnäringen . 

Att knyta universitet ochforskningsanstalter till de lokala 
verksamheterna 

Resultat och hur kommunen jobbat: Målet har ej nåtts om det syftar till att knyta 
universitetskontakter direkt till testföretagen. Däremot har LTU varit inblandade 
i arbetet kring Hars Net (se föregående mål) . 

Då det gäller kontakter mellan universiteten och kommunens övriga företag har 
dock samarbetet gått framåt. Representanter från Umeå universitet kommer till 
Arvidsjaur en till två gånger per år och gör gemensamma företagsbesök 
tillsammans med näringslivskontoret. Centek/Luleå tekniska universitet har 
också varit på liknande besök under 2013 för att förmedla studentkontakter till 
företag som är intresserade av att samarbeta kring exjobb, projektarbeten med 
mera. Framöver kommer samarbete med Centek/LTU att stärkas än mer. 
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Kunskapsintensiva tjänstenäringar/ informationsteknik och ny 
t"eknik 

Fortsatt utbyggnad av bredband och stärka Arvidsjaur som nav jör 
internettjänster i området 

Resultat och hur kommunen jobbat: Målet om fortsatt utbyggnad av bredband 
får anses delvis nått. Målet om att utgöra ett nav för internettjänster fär anses ej 
uppfyllt (se nästa mål). En stor utbyggnad av stadsnätet skedde under större 
delen av 2ooo-talet och slutfördes under 2007. Sedan dess har endast mindre 
ombyggnationer skett. I nationella jämförelser ligger Arvidsjaur kommun bra till, 
nära 70 % av befolkningen har en internetanslutning med hög hastighet (minst 
50 Mbt/s). I genomsnitt har endast 50 % av befolkningen i riket tillgång till en 
sådan anslutning. Arbete kvarstår dock, framför allt för att försebyarna med 
bättre anslutningar. Andelen som har en anslutning om minst 10 Mbit/s är 
mindre än 90 %, vilket är sämre än rikssnittet på 98 %. 

Tre nya kunskapsintensiva/ IT -f6,'etag etableras i Arvidsjaurs 
kontmun 

Resultat: Arvidsjaur har tyvärr förlorat IT-baserade företag snarare än vunnit 
nya. I dagsläget finns inget renodlat IT-företag i kommunen. Den goda 
bredbandsstrukturen, det kalla klimatet och god elförsöljning lägger dock 
grunden för framtida etableringar inom detta område. 

Hur kommunen jobbat: Då Facebook undersökte möjligheten till en etablering i 
området jobbade kommunen för att den skulle ske här. Tyvärr blev det inte så. I 
övrigt har man inte jobbat på något speciellt sätt specifikt mot just IT-företag, 
utan mer allmänt mot etableringar. 

Nyaformer för utveckling av övl"iga branscher samt 
kapitaljörsö,jning till intressanta utvecklingsprojekt 

Etablera civilt/ militärt testceno'a 

Resultat och hur kommunen jobbat: Målet har ej nåtts. Kommunen jobbade 
länge för att få till ett civilt och militält testcenter (CTÖ). Utredningen "Testa och 
öva i norra Sverige - center i Arvidsjaur", som gjordes på uppdrag av regeringen 
under åren 2005 och 2006 i samband med att dragonregementet lades ner, låg 
till grund för denna ambition. Projektet fick aldrig något igångsättningstillstånd 
av staten. 

Upparbeta kontakter medjöretag/ institutione,'jör attfå tillgång till 
l"iskkapitaljör det lokala näringslivet 

Resultat och hur kommnnen jobbat: Kommunen arbetar sedan många år tillbaka 
tillsammans med Almi och dess projekt EntreprenörCentrum. Kommunen har 
även skapat fler och nya kontakter, men fortfarande är tillgången till riskkapital 
för kommunens företag begränsad. Nuvarande Tillväxtechef har verkat för att 
skapa bättre kontakter med olika aktörer, samt medverkat till beslut om 
delägarskap i Invest in Norrbotten, som jobbar med etablering och 
investeringsfrämjande arbete. 
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Landsbygdsutveckling 

Att våra byar får en ökad inflyttning ochflerforetag. Detta skapar 
forutsättningarfor den lokala servicens bevarande och eventuella 
expansion. 

Resultat: Målet om ökad inflyttning är ej uppnått, men målet om fler företag får 
anses delvis uppnått. Landsbygden har haft en kraftigare befolkningsminslming 
än Arvidsjaurs tätort, vilket tyder på svag inflyttning. Vad gäller företag på 
landsbygden har flera nya sådana startats av inflyttade europeer. Sett till det 
totala antalet nya bolag är dock dessa ganska få. De senaste tre åren har runt 
femton nya bolag startats på landsbygden. Den totala siffran för kommunen är 
drygt hundra nya bolag. Flycars Igloo-hotell i Abborrträsk och Norrfog Sågs 
expension är å andra sidan stora etableringar/investeringar, större än de flesta 
som tillkommit under perioden i Arvidsjaur. 

Hur kommunen jobbat: Arbetet mot detta mål har framför allt kommit igång 
sent under perioden, vilket kan förklara att uppsatta mål inte fullt uppnåtts. 
Turistbyrån jobbar aktivt med att stötta våra utländska entreprenörer och 
kommunen erbjuder numera gratis uppstartsrådgivning även på tyska via 
EntreprenörCentrum. Tillväxtenheten har arbetat i nära samarbete med Flycar 
för att få till stånd Iglo-hotellet i Abborrträsk. 

Under 2013 har Tillväxtenheten dragit igång ett landsbygdsprojekt benämnt 
"Tillväxt och utveckling i Arvidsjaurs byar", som har tre fokusområden: 

• Etablering av servicepunkter 

• Företagens och privatpersoners behov av service 

• Kompetensförsöljningsfrågor 

I projektet ingår att hjälpa de tre större byarna, Moskosel, Abborrträsk och 
Glommersträsk att få till servicepunkter/mötesplatser. Inom projektet, som 
löper till och med oktober 2014 ska man också stötta byarna att skriva 
projektansökningar." 

3.5 Ks' styrning och kontroll 
Denna granskning är, som nämnts inledningsvis, i huvudsak avgränsad till 
verksamhetsåret 2013. Kommunstyrelsen har i slutet av verksamhetsåret bytt 
ordförande vilket, enligt de intervjuade, förväntas ge avtryck i hur Ks framledes styr 
och kontrollerar tillväxtarbetet. 

Vår protokollsgranskning för 2013 visar att tillväxtfrågorna inte i någon större 
omfattning funnits på Ks dagordning under året. Naturligtvis kan ett antal beslut 
och ärenden i varierande grad anses ha inverkan på kommunens utveclding i olika 
avseenden, och därmed i vart fall indirekt på förutsättningarna till ökad tillväxt. Vad 
gäller ärenden som mer konlcret kan knytas till tillväxtarbetet noteras utöver beslut 
om kommunalmedfinansiering i olika projekt följande: 
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Ks 130128 Näringslivsrankning 

Arvidsjaur har ldivit 19 placeringar från ifjol. Arvidsjaur brukar ha 25 

nystartsärenden varje år, 2012 hade vi 60 

Ks 130617 

Gemensam strategi för turistsamarbete med Skellefteå, Norsjö, Sorsele och 
Arjeplogs kommuner 

Äterrapportering av arbetet med tillväxtprogranunet. Förslag till nytt 
tillväxtprogram ska vara frirdigställt 2014-03-31. 

Förslag till Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun skickas ut för 
samråd. 

Vi har även studerat delårsbokslutet 13-08-31, och där omnämns att en 
etableringsplan är under framtagande parallellt med ett nytt tillväxtprogram. 

I årsredovisningen för 2013 slaiver Ks i förvaltningsberättelsen att fullmäktiges 
övergripande mål om Positiv befolkningsutveckling och tillväxt, som omfattar totalt 
12 verksamhetsmål och 22 nyckeltal i de fyra nämnderna, har nåtts till 50 % och att 
inget av verksamhetsmålen inte har nåtts alls, d v s att alla verksamhetsmålen 
bedöms vara helt eller delvis uppfyllda. 

Vidare skrivs angående näringslivsutvecklingen att biltest- och eventverksamhet 
fortsatt att öka under 2013 samt att flera investeringar skett i utbyggd kapacitet i 
hotellnäringen. Vidare lyfts fram att handeln har utvecldats under ett antal år och är 
en orsak till att besökare väljer Arvidsjaur som resmål. 

Vi noterar också att Ks slaiver i förvaltningsberättelsen att tillgången på 
industrimark är god medan det finns brist på industrilokaler. Ett uttalande som 
delvis motsägs av vad som framkommit i våra intervjuer där det påpekats att även 
marfrågorna är hindrande för att snabbt kunna ta emot nya företagsetableringar. 

Av de intervjuer vi genomfört framgår vidare att tillväxtenheten haft mycket 
begränsad tillgång till Ks de senaste åren. Sedan kommunstyrelsens utbildnings
och näringslivsutskott lades ned har den löpande rapporteringen till Ks varit dålig 
och därför återinförs nu denna rapportering men till Ks au istället. Enligt 
kommunstyrelsens ordförande efterlyses också sådan rapportering av Ks
ledamöterna. Som exempel på rapportering som införs nämns att nu närmast ska 
tillväxtchefen redovisa alla projekt som kommunen är medfinansiär i. 

Kommunstyrelsens ordförande menar att Ks nu försöker ta ett grepp om styrningen 
och att olika beslut t ex om medfinansiering borde styras bättre genom Ks 
delegationsordning, vilken behöver utvecldas. Avsikten är också att införa 
regelbunden uppföljning och även en slutrapportering från t ex projekt och andra 
riktade insatser. Även de övriga intervjuade menar att Ks vad gäller tillväxtfrågorna 
ägnat sig i för liten utsträckning åt löpande uppföljning och styrning/korrigerande 
beslut. Det anses laävas tydliga politiska strategier medan tjänstemännen står för 
hur-frågorna. Transparens och dialog mellan politikerna och tjänstemännen anses 
också vara mycket viktigt. 

12 av 13 
PwC 



Tanken är alltså att se över styrningen av tillväxtfrågorna, liksom styrmodellen i sin 
helhet, med syfte att nä fram till ftirre och tydligare mål som går att mäta och som 
säger något om verksamhetens utveckling och om nedlagda resurser gett resultat. 

3.6 Hantering av brister noterade 2011 
Utöver att det i uppföljningen av tillväxtprogrammet 2007-2013, liksom i 
arbetsmodellen för det nya programmet, noteras vilka brister revisorerna påpekade 
i sin granskning 2011 har inga egentliga åtgärder vidtagits för att rätta till dessa 
brister. Ambitionen är dock tydlig, enligt den arbetsmodell och skiss till nytt 
tillväxtprogram vi tagit del av, att utforma det nya tillväxtprogrammet på ett sådant 
sätt att de problem och brister som fanns med det gamla tillvätprogrammet 
förebyggs. 

Generellt behövdes, enligt revisionen 2011, en djupare analys avseende vilka 
möjligheter som kunde finnas för att nå en högre grad av måluppfyllelse för 
tillväxtprogrammet. Detta anses av de intervjuade fortfarande vara aktuellt men 
inför den nya perioden finns en större insikt om övriga samhällssektorers betydelse 
för tillväxtklimatet, tillväxt är inte bara en fråga om näringslivsutveckling. 

Hans F01'ssITÖm Bo Rehnbe1'g 
Pl'ojektledm'e Uppdmgsledal'e 
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