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Inledning
När ett stort företag drar ner verksamhet eller flyttar den från en kommun uppstår olika
effekter. Mest kännbart och dramatiskt är förlusten av jobb. I den här guiden hittar du som
är tjänsteman eller politiker i en kommun eller region stöd och idéer om hur ni kan
hantera en större omställning.
Den inledande frågan för kommunen är hur de förlorade jobben kan ersättas med nya och
hur de varslade kan hitta ny sysselsättning. Oavsett vad omställningen beror på påverkas
kommunens invånare, näringsliv, servicenivå och ortens attraktivitet. En
omställningssituation får olika konsekvenser och effekter beroende på det lokala och
regionala sammanhanget. Guiden kan vara ett stöd där ni kan analysera och anpassa
exemplen utifrån er situation och specifika frågor.
Gemensamt vid många större omställningssituationer är att det historiskt sett krävts
insatser för att antingen
•
•

mildra effekten och framför allt stärka förnyelseförmågan hos det befintliga
näringslivet för att minska sårbarheten, eller för att
mobilisera och kraftsamla för att fånga upp de möjligheter som stora investeringar
och etableringar skapar.

En omställningsprocess i fem faser
Guiden beskriver en process för hur ni kan genomföra omställningsarbetet. Processen
delas in i fem faser där varje fas har ett syfte och mål. I guiden kan du läsa om vad varje fas
innebär, vad ni kan göra och vem som kan göra det.

Exempel som inspiration
I avsnittet Exempel hittar du fallstudier som visar hur olika kommuner har hanterat större
varsel och omställningar i näringslivet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Astrazeneca i Södertälje
Astrazeneca i Lund
Ericsson i Hudiksvall
Scanmodule i Arvika
Inwido i Norsjö
Findus i Bjuv
Northland i Pajala.
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Förbereda för omställning
Förberedelsefasen handlar om att bestämma och tydliggöra roller, ansvar och
beslutsvägar i det kommande arbetet. Målet är att skapa en övergripande bild av
situationen och identifiera om ni behöver göra fördjupade analyser.

Sätt ihop en uppstartsgrupp
Börja med att sätta ihop en grupp som snabbt kan börja arbeta. På så sätt skapar ni
handlingskraft och överblick över situationen. Deltagarna i gruppen bör ha god kännedom
om de lokala och regionala förutsättningarna, prioriteringarna och vilka verktyg som finns
för att främja lokal näringslivsutveckling.
Det är önskvärt att representanter från det företag som lägger ner eller avvecklar sin
verksamhet deltar. Det är en fördel om personerna i gruppen har mandat att fatta beslut i
den organisation de företräder. De behöver också ha driv, engagemang och vara
lösningsfokuserade för att hitta nya möjligheter för näringslivet.
Exempel på frågor att diskutera:
• Är rätt personer med i uppstartsgruppen eller saknas någon?
• Behöver vi kommunikativa resurser?
• Vilka behöver vi informera om händelsen?
• Vem i gruppen ska uttala sig i media?

Exempel från Hudiksvall
Dagen efter att kommunen fick besked om att Ericsson i Hudiksvall skulle läggas ner
sammankallade kommunen en grupp som bestod av företrädare för:
•
•
•
•
•

kommunen (politiker, tjänstemän och näringslivsbolag)
två lärosäten (Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle)
Almi
närliggande kommuner
lokala Arbetsförmedlingen.

Även Region Gävleborg involverades så småningom i arbetet. Kommunen menar att en
framgångsfaktor i omställningsarbetet var gruppens breda sammansättning och att
gruppen bildades så snabbt efter beskedet om nedläggning.
Exempel från andra kommuner vittnar också om att det varit viktigt att snabbt visa
handlingskraft för att minimera risken att en känsla av uppgivenhet och negativ energi ska
spridas.

Tydliggör beslutsvägarna i respektive organisation
I omställningsarbetet kan det vara viktigt att synliggöra, och kanske ändra, beslutsvägarna
i respektive organisation kopplat till den specifika händelsen. Om beslutsvägarna är långa
eller okända finns det risk att arbetet stannar av. Det kan även medföra att strategiska
beslut fattas på fel nivåer och av fel personer.

5/48

Exempel på frågor att diskutera:
•
•
•
•

Vem fattar vilka beslut?
Vilka beslut kan tjänstemän fatta?
Vilka beslut kan politiker fatta?
Hur lång tid tar det att fatta beslut?
o Finns det utrymme att fatta strategiska beslut inom en vecka i
organisationen?
o Finns det möjlighet att delegera vissa beslut?

Skapa en bild av situationen
Det är bra att få en övergripande uppfattning om händelsen och de utmaningar och
möjligheter som följer av en större omställning. I detta skede handlar det främst om att
hämta den information som är mest nödvändig för att komma igång med planeringen – det
handlar inte om att ta fram en heltäckande bild. Förhoppningsvis kan ni fånga upp stora
delar av den mest nödvändiga informationen genom deltagarna i uppstartsgruppen.
Exempel på frågor att diskutera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur många individer omfattas direkt av händelsen?
Vilka kompetenser och förutsättningar har de individer som påverkas?
Var bor arbetskraften och hur påverkar det möjligheten till anställning?
Kan vi ha dialog med företagsledningen?
Finns det underleverantörer på orten eller på närliggande orter som berörs?
Finns det lokaler eller mark som kommer att frigöras?
Finns det andra organisationer som kan stödja omställningsarbetet?
Hur har andra kommuner hanterat liknande situationer?

Exempel från Bjuv
När Findus varslade alla 450 anställda var 300 livsmedelsarbetare och 150 tjänstemän.
Nedläggningen beräknades påverka ett stort antal lantbrukare i regionen indirekt.
För Bjuv, som är beläget i Nordvästra Skåne, innebar beskedet att kommunens största
privata arbetsgivare försvann. Kommunen, med omkring 15 000 invånare, var i hög grad
beroende av Findus verksamhet och varslet innebar att nära tio procent av kommunens
dagbefolkning förlorade arbetet (underleverantörer i form av lantbrukare räknas då inte
in).
Kommunen karaktäriseras i stor utsträckning av att vara industrikommun. Man har en
hög andel sysselsatta inom tillverkningsindustri med stora arbetsgivare och en låg andel
småföretag. Vid tillfället för nedläggningen pendlade nära två tredjedelar av
dagbefolkningen ut ur kommunen. Merparten till Helsingborg (drygt 2 300 personer).
Findus ägde anläggningarna och marken som fabriken låg på. För att undersöka
möjligheterna till nyetableringar samverkade kommunen med Region Skåne, som tog en
koordinerade roll i hela processen. I arbetet bildades en grupp bestående av Region Skåne,
Bjuvs kommun, Lantbruksuniversitetet, Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsakademin
och Krinova Science park (vid Högskolan i Kristiandsstad). Gruppen tog fram en förstudie
om hur anläggningen och kringliggande mark kunde användas efter nedläggningen.
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Tydliggör behovet av resurser
Börja med att bestämma vilka nyckelfunktioner och resurser som behöver vara med när ni
ska genomföra insatserna.
Exempel på frågor att diskutera:
•
•
•
•

Vilka organisationer är viktiga att ha med i omställningsarbetet?
Vilka organisationer kan tillsätta personella resurser för att delta i
omställningsarbetet?
Går det att friställa personal från nuvarande arbetsuppgifter?
o Hur många timmar/procent av en anställning?
o Under hur lång period?
Vilka organisationer kan finansiera omställningsarbetet?
o Ska vi köpa tjänsten? Om ja, vad ska den innehålla?
o Behöver vi anställa?
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Analysera
När förberedelserna är färdiga är det dags att göra en fördjupad analys över situationen. I
analysen ska ni dokumentera situationen för näringslivet och sysselsättningen i det
aktuella området.
•
•
•
•

Kartlägg vilka redan genomförda analyser som ni kan använda i arbetet.
Undersök vilken offentlig statistik som finns.
Identifiera vilka som bör ingå i analysgruppen.
Genomför arbetet med att analysera situationen i nära samarbete med centrala
aktörer i kommunen och regionen som kan bidra med kunskapsunderlag.

Målet är att identifiera ett antal extraordinära insatser som ni behöver genomföra med
anledning av den uppkomna situationen.

Använd analysen som en del av kunskapsunderlaget
Analysen kan hantera flera områden, ni kan exempelvis dela in den i
•
•
•
•

näringslivets förutsättningar och utvecklingsmöjligheter
arbetsmarknad
kommunen och regionen som möjliggörare för affärsutveckling och avveckling
nationella finansieringskällor.

Näringslivets förutsättningar och utvecklingsmöjligheter
För att tydliggöra näringslivets förutsättningar och dess utveckling kan det vara relevant
att tydliggöra styrkor och svagheter, branschstruktur och möjligheterna till utveckling.
Exempel på områden som ni kan analysera:

Lokala produktionsfaktorer: Hur ser tillgången till
•
•
•
•
•
•

lokala råvaror och naturresurser
arbetskraft och utbildningsnivå
branschkunskap
teknologi
lokal tillgång till kapital
närhet till marknader ut?

I nästa steg handlar det om att tydliggöra vilka fördelar och utmaningar området har,
baserat på tillgången till lokala produktionsfaktorer.

Branschstruktur
Hur ser näringslivets branschstruktur ut, finns det anledning att försöka bredda
sammansättningen?
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Utvecklingsmöjligheter
•
•
•
•

Hur ser det lokala näringslivets traditioner, kultur och utvecklingsmöjligheter ut?
Finns det möjligheter att bygga vidare på eller utveckla affärssamarbete, kluster
och nätverk?
Vilka underleverantörer berörs och finns det behov av att ställa om verksamheten
med anledning av händelsen?
Finns det förslag på konkreta projektidéer?

Arbetsmarknad och kompetenser
Sysselsättning
Hur ser situationen ut när det gäller sysselsättning och arbetslöshet lokalt och i funktionell
analysregion (FA-region)?1
Om arbetslösheten redan är hög och sysselsättningen relativt låg innan neddragningen,
blir det sannolikt svårare för de friställda att skaffa ett nytt arbete i området. Om
arbetslösheten är låg och sysselsättningen hög är situationen mer fördelaktig.

Arbetspendling
Hur arbetspendlar kommunens invånare? Om det finns en expanderande arbetsmarknad i
angränsande kommuner gör det att många redan pendlar. Då finns det potential för att fler
ska pendla till jobb i kommunerna runt omkring. Det ökar möjligheterna att den lokala
arbetsmarknaden kan ersätta de jobb som förlorats.
Att det finns en tradition att pendla kan också spela roll. Ett stort företag som försett
kommunen med riklig tillgång till jobb har ibland lett till att det funnits mindre anledning
att pendla. Om möjligheterna att pendla hade varit bättre kanske inte lika många hade
varit intresserade av att arbeta på ortens stora företag.
Den fysiska tillgängligheten till jobb är slutligen en avgörande faktor. Möjligheter att
pendla avgörs också av tillgång till kommunikationer och infrastruktur. I glest befolkade
kommuner kan det vara svårare att finna underlag för infrastruktur och allmänna
kommunikationer.

Kompetenser
Hur ser behovet av kompetenser ut inom arbetsmarknadsområdet? Vilka kompetenser
frigörs med anledning av händelsen? Finns det någon som efterfrågar de kompetenserna?
Finns det kompetenser som behöver ställas om för att bättre passa det lokala behovet?

Kommun och region som möjliggörare
Vilka verktyg har kommunen och regionen för att främja näringslivets utveckling? Kan ni
tillföra eller fördela om kommunala och/eller regionala resurser? Finns det en levande
lokal entreprenörskultur eller behöver den stärkas?
Andra områden som ni kan analysera utifrån ett långsiktigt perspektiv är
•

1

utvecklingsbehov i det kommunala serviceutbudet: bostäder, förskolor och skolor,
fritidsaktiviteter, kulturutbud

En FA-region är en grupp av kommuner som på sikt kan antas vara självförsörjande vad gäller arbetstillfällen
och arbetskraft
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•
•
•

tillgång på kommunal näringslivsservice, kommersiella byggnader och områden
behov av utveckling av centrum och kommunikationer
kommunens rykte/varumärke.

Kartlägga nationella finansieringskällor
I analysen bör ni kartlägga vilka nationella finansieringskällor som kan stärka
utvecklingen av näringslivet. Exempel på aktörer som kan ha relevanta finansieringskällor
är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillväxtverket
Vinnova
Jordbruksverket
Trafikverket (länstransportplan)
Boverket
Energimyndigheten
Svenska ESF-rådet
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen
Almi.

Ni behöver ha en idé om vilken typ av insats ni söker finansiering för. Det finns oftast krav
på medfinansiering.

Tips på var du hittar statistik
Ofta finns det en hel del statistik, analyser och prognoser hos kommunen eller regionen
som är värdefulla i arbetet med att ta fram en analys.
Det finns även en hel del offentlig statistik att ta del av, exempelvis:

Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån (SCB) har fakta om Sveriges 290 kommuner. Med en enda sökning
får du en heltäckande bild av en kommun med hjälp av statistik om befolkning, utbildning,
jobb och inkomst, politik, ekonomi, bostäder, transporter och markanvändning. Du kan
också jämföra kommunen med en annan eller med Sverige.

Företagsklimat
Företagsklimat är ett projekt från Svenskt Näringsliv där det lokala företagsklimatet är i
fokus. De låter varje år 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till
företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där
de verkar. Det ger det lokala företagsklimatet en plats i debatten.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen publicerar statistik om bland annat arbetssökande och varsel. Här
finns även prognoser för arbetsmarknadens utveckling och för yrken och yrkesområden.

Tillväxtverket
Tillväxtverket publicerar statistik om företagande, regional utveckling och turism.
Tillväxtverket genomför regelbundet undersökningen Företagens villkor och verklighet
som riktar sig till svenska små och medelstora företag. Det är en enkätundersökning där

10/48

ett stort antal företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i
sin vardag och vad de tror om sin framtid.

Regionalt analys- och prognossystem
Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. Raps
utgår från en databas med regional statistik som täcker ett flertal områden som är viktiga
för regional utveckling.

Snitts – information om Science Parks och inkubatorer
Snitts har information om Science Parks och inkubatorer samt vad dessa arbetar med.

Tillväxtanalys
Myndigheten Tillväxtanalys ansvarar för Sveriges officiella statistik om internationella
företag, nystartade företag och konkurser. Tillväxtanalys ansvarar också för att samla in
uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet och producerar statistik över
investeringar i riskkapital i Sverige.

Ekonomifakta
Ekonomifaktalänk till annan webbplats - som är en del av Svenskt Näringsliv, har statistik
om ekonomi och företagande.
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Planera och förankra inför omställning
När ni är klara med analysarbetet är det dags att konkretisera arbetet och förankra vad
som ska göras och av vem. I denna fas beslutar ni om strategiska inriktningar,
prioriteringar, resurser och organisation för omställningsarbetet.

Etablera en genomförandeorganisation
Det är uppstartsgruppen som ansvarar för att bilda en organisation som ska genomföra
omställningsarbetet. Organisationen kan byggas upp på olika sätt. Den kan exempelvis
innehålla styr-, arbets-och referensgrupp.

Styrgrupp
Styrgruppen ansvarar för att fatta löpande strategiska beslut och tillsätter nödvändiga
personella och ekonomiska resurser. Detta görs genom att styrgruppen fattar beslut om en
plan för hur omställningsarbetet ska genomföras, en så kallad genomförandeplan.
Styrgruppen kan helt eller delvis företrädas av de organisationer som fanns med i
uppstartsfasen. Det är fortsatt viktigt att de personer som ingår i styrgruppen har mandat
att beslut i den organisation de företräder. För att relativt snabbt kunna sammankalla
gruppen bör styrgruppen inte ha för många medlemmar, 5–7 medlemmar brukar vara
lagom.
När styrgruppen, eller hela genomförandeorganisationen, vill knyta till sig
expertkompetens är det bra att tillsätta en referensgrupp. Referensgruppen kan komma
med inspel men fattar inte beslut och deltar inte i det operativa arbetet. Deltagarna i
referensgruppen kan exempelvis tillföra kunskap om olika verktyg för
näringslivsutveckling lokalt och regionalt. Det kan även handla om kunskap från andra
som hanterat större varsel eller omställningar i näringslivet.
Styrgruppen kan gärna utse en ordförande som ansvarar för att hålla samman arbetet och
ha löpande avstämningar med arbetsgruppen. Styrgruppen bör inledningsvis tydliggöra
hur de ska arbeta.
Exempel på frågor som styrgruppen kan diskutera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur gör vi när vi fattar beslut?
Måste alla i styrgruppen vara med eller räcker det med att det är en majoritet?
Har ordföranden utslagsröst?
Måste vi ha möten för att fatta beslut eller kan det göras på annat sätt?
Hur dokumenterar vi besluten?
Hur kommunicerar vi externt och internt?
Bör alla i styrgruppen uttala sig i massmedia?
Hur ska styrgruppen kommunicera med varandra, finns det någon gemensam
digital plattform som vi kan använda?
Behöver alla i styrgruppen få all information?
Vem har löpande avstämningar med personen i arbetsgruppen som ansvarar för
genomförandet?
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Styrgruppen utser en eller flera arbetsgrupper
En av styrgruppens första uppgifter är att tillsätta den arbetsgrupp som ska driva arbetet.
Styrgruppen ska vara tydlig med vilka förväntningar de har på arbetsgruppen och vilken
tidsperiod det handlar om. Dokumentera förväntningarna för att undvika eventuella
missförstånd. Arbetsgruppen bör inte bli allt för stor. Om det är mycket som ska göras är
det bättre att tillsätta flera arbetsgrupper som arbetar med olika områden.
Exempel på frågor som styrgruppen kan diskutera innan de utser arbetsgruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Är det något som är särskilt angeläget att prioritera inledningsvis?
Vad kan vänta?
Vilka förväntningar finns inom 3, 6, 12, 18 månader?
Behöver arbetsgruppen genomföra fördjupade analyser?
Finns det tillräckliga personella och finansiella resurser?
Har arbetsgruppens sammansättning en bred kompetens?
Har arbetsgruppen mandat att fatta beslut, och i så fall inom vilka områden?
Vem i arbetsgruppen bör leda arbetet och stämma av med styrgruppen?

Arbetsgrupp/er
Arbetsgruppens uppgift är att genomföra extraordinära insatser med anledning av
händelsen. Arbetsgruppen kan med fördel förstärka och utveckla det ordinarie
näringslivsutvecklingsarbetet.
Arbetsgruppens första uppgift är att ta fram en genomförandeplan som beskriver
omställningsarbetet. Den ska beslutas av styrgruppen. När styrgruppen har fattat beslut
ansvarar arbetsgruppen för att driva arbetet enligt planen.
Tänk på att arbetsgruppen inte behöver genomföra alla insatserna själv utan att den
ansvarar för att insatserna blir gjorda av någon.

Exempel från Bjurträsk
På grund av arbetsbrist varslade Inwido samtliga 69 anställda vid fabriken i Bjurträsk
(Norsjö kommun). Varslet innebar att hela fabriken lades ned. Enheten i Bjurträsk
tillverkade fönster för hela den europeiska marknaden. För Bjurträsk, ett samhälle med
cirka 100 invånare, innebar varslet att ortens största arbetsgivare försvann.
När beskedet om nedläggningen offentliggjordes tog kommunen snabbt kontakt med:
Region Västerbotten Länsstyrelsen Västerbotten Arbetsförmedling och Trygghetsrådet.
Tillsammans bildade de samordningsgrupp som arbetade i två parallella processer. En
som syftade till att antingen förmå Inwido att fortsätta verksamheten eller, om inte detta
lyckades, hitta en ny verksamhet som kunde ta över verksamheten. I den andra processen
skulle Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet och varselsamordnare hitta ny sysselsättning
till de varslade.
Det skapades en arbetsgrupp bestående av kommunchefen, kommunstyrelsens
ordförande och kommunens tillväxtchef. Arbetsgruppen var en del av den större
samordningsgruppen.
Arbetsgruppen organiserade arbetet i ett projekt som kallades ”Arbetsskapande åtgärder”
där kommunen var projektägare. Målet var att verka för att Inwidos nedläggning skulle få
så små konsekvenser som möjligt för såväl anställda som för kommunen i stort. Projektet
fokuserade på tre områden:
•

att utreda möjligheterna för fortsatt verksamhet för Inwido i Bjurträsk,
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•
•

möjligheterna att hitta annan arbetsskapande verksamhet i lokalerna
samverkan med kommuner och företag i närområdet för att skapa fler och/eller
nya arbetstillfällen i Norsjöområdet.

Ta fram en genomförandeplan i arbetsgruppen
En av de första arbetsuppgifterna är att ta fram en plan för hur ni ska genomföra och
kommunicera arbetet. Planen är det centrala styrdokumentet och den ska beslutas av
styrgruppen. Planen ska beskriva strategiska avvägningar, vilka insatser ni ska genomföra
och vilka resurser som ska avsättas.
Börja med att skapa gemensam förståelse för vad arbetsgruppen ska göra och vilka
förväntningar som finns från styrgruppen. En gemensam bild av förväntningar och
målsättningar underlättar det framtida arbetet.

Utforma genomförandeplanen
Genomförandeplanen synliggör och skapar en gemensam förståelse för de utmaningar och
möjligheter som följer av den aktuella händelsen.
Genomförandeplanen kan ha olika tidshorisonter. Den bör inte sträcka sig över mer än tre
år då det kan vara svårt att vara konkret i ett längre tidsperspektiv. Det är bättre att
uppdatera planen om det behövs istället för att ha en lång tidshorisont.
Tänk på att tydliggöra vilka insatser som arbetsgruppen själv ska genomföra och vilka
insatser som andra ska genomföra. Det brukar ta längre tid att påverka någon annan att
göra något än aktiviteter som organisationen själv kan göra. Det är även osäkert om någon
annan aktör kommer att genomföra de insatser ni önskar. Fundera därför över hur mycket
tid ni ska lägga på påverkansarbete i relation till att genomföra egna insatser.
Genomförandeplanen bör som minimum innehålla:
•
•
•
•
•

Kort bakrundsbeskrivning
Mätbart mål för genomförandet
Ett begränsat antal insatsområden, vanligtvis 3–4 stycken
Mål och ekonomisk ram för respektive insatsområde
Huvudaktiviteter som kopplas till respektive insatsområde. Dela upp aktiviteterna
i vad organisationen ska göra själv och vilka aktiviteter som ska genomföras för att
påverka någon annan.

Exempel på frågor som arbetsgruppen kan diskutera:
•
•
•

Vilka verktyg har vi idag som vi kan utgå från?
Behöver vi skapa nya verktyg?
Vilka är målgruppen för våra aktiviteter?

Inspiration till vilka insatser som kan genomföras
Låt gärna medborgare och näringsliv komma med idéer till omställningsarbetet. Det
skapar god förankring och visar handlingskraft. Ni kan bjuda in till möten där ni
presenterar förslag som ni vill att de ska reagera på. Ett annat alternativ är att ni bjuder in
till ett mer förutsättningslöst möte för att fånga upp förslag på insatser som kan
genomföras. Tänk på att denna typ av möte kan skapa förväntningar som ni behöver
hantera.
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Ni kan även inspireras av hur andra har arbetat för att hantera ett större varsel eller
omställning i näringslivet. I bilagan till guiden hittar ni exempel på hur andra kommuner
drivit sitt omställningsarbete.

Kommunicera arbetet
Bra kommunikation i omställningsarbetet handlar om att skapa gemenskap, ägarskap,
engagemang och framtidstro. Det är viktigt att komma igång med informations- och
kommunikationsarbete tidigt. Ta initiativ till att berätta. På detta sätt kan ni ta kontroll
över kommunikationen. Identifiera de olika intressenternas förväntningar och prata med
dem.
Börja med att tydliggöra vilka ni ska kommunicera med:
•
•
•
•
•
•
•

Vilka är de viktigaste målgrupperna för kommunikation? Var gärna konkret med
namn,
organisation och kontaktinformation.
I vilka sammanhang bör ni kontakta dem?
Genom vilka kanaler når ni dem?
Vilka är de viktigaste samverkansparterna i kommunikationsarbetet?
Hur kan ni kommunicera arbetet?
Anpassa kommunikationsinsatserna efter de resurser som finns.

En webbplats är en enkel och tillgänglig informationskanal som är relativt lätt att hålla
uppdaterad. Fundera på om omställningsarbetet behöver en egen webbplats där ni kan
kommunicera vad som är på gång eller om det räcker med en tydlig plats på kommunens
webb.
Skapa gärna fasta sammanhang för dialog med viktiga målgrupper, till exempel
återkommande frukostmöten för näringslivet eller andra aktörer. Här kan erfarenheter
utbytas och relevant information spridas. Det kan även handla om årliga
informationsmöten där kommunen informerar om arbetet som varit och det som kommer
att genomföras.
Kommunikationsinsatser kan även handla om att ta fram ett officiellt
presentationsmaterial som presenterar omställningsarbetet och sprids till nyckelpersoner
i genomförandeorganisationen och hos samarbetspartners. Detta gör det möjligt att
presentera insatserna för andra på det sätt som ni vill.
Ett annat förslag är att lägga möten inom genomförandeorganisationen (styrgrupp,
arbetsgrupp eller referensgrupp) hos företag i kommunen. Kombinera mötet med ett kort
företagsbesök. På så sätt kan genomförandeorganisationen få kunskap om det lokala
näringslivet samtidigt som ni får möjlighet att sprida information om omställningsarbetet.

Vad ska ni kommunicera?
Ta er tid att informera och förklara vad som faktiskt kommer hända och vad som är
realistiskt att förvänta sig av omställningsarbetet. Var konkret, relevant, lokal och direkt.
Ofta har det skapats en krisbild av kommunen under den inledande fasen.
Kommunikationen under omställningsarbetet bör omdefiniera detta till något mer
positivt, exempelvis kopplat till förnyelse, utveckling, tillväxt och engagemang.
Det kan också handla om att det skapas stora förväntningar om vad som kan åstadkommas
på kort tid. Orealistiska förväntningar kan skapa stort motstånd och göra
omställningsarbetet svårare. Använd kommunikation som ett verktyg för att kontrollera
lokala förväntningar.
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Genomföra omställning
Genomförandefasen är oftast den längsta fasen och den omfattar många gånger flera år.
Det handlar om att genomföra de insatser som ska stärka det kvarvarande näringslivets
utveckling. Eftersom omställningsarbetet skiljer sig åt beroende på lokal och regional
kontext presenterar vi exempel på övergripande nivå.
Guiden utgår från att stärka näringslivets förnyelseförmåga vid ett omställningsarbete
men vi presenterar även några korta exempel på insatser på individnivå.

Individnivå
Exempel på insatser på individnivå är diskussioner med Trygghetsrådet,
Trygghetsstiftelsen, Arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare om hur berörda
individer kan hitta ny sysselsättning eller skapa möjligheter för att vidareutbilda sig. Det
kan handla om att genomföra valideringar, förstärka lärcentra eller andra insatser som
ställer om individers kompetenser.
Det kan även handla om att samtala med Svenska ESF-rådet om vilka typer av projekt som
myndigheten kan finansiera som syftar till kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder
och integrationsinsatser.
Generellt har Arbetsförmedlingen mycket god kunskap och relevanta verktyg för att
hantera större varsel ur ett individperspektiv.

Stärka näringslivets förnyelseförmåga
Utöver kommunens sammankallande roll i omställningsarbetet kan ni genomföra andra
insatser för att stärka näringslivet.
•
•
•
•
•
•
•

Försöka hitta nya användningsområden för den eventuella mark eller anläggning
som frigörs med anledning av händelsen.
Stödja innovationsarbete och förnyelse, exempelvis genom att uppmana eventuella
företagsinkubatorer och företagsfrämjare att öka sin verksamhet att stimulera till
fler livskraftiga tillväxtföretag i kommunen.
Fördela om utvecklingsresurser med anledning av händelsen.
Upphandla stöd i genomförandet av omställningsarbetet.
Ta fram förstudier som kan användas i påverkansarbete och vid ansökan av medel
hos andra aktörer.
Göra prioriteringar i strategiskt viktiga dokument på lokal och regional nivå.
Marknadsföra kommunens komparativa fördela för att attrahera nya etableringar.

Exempel från Glava
Anställda på Scanmodule i Glava 2010 (Arvika kommun) nåddes av beskedet att
koncernen beslutat att flytta produktionen av solceller till Singapore. Scanmodule var ett
av de större arbetsställena i kommunen och totalt omfattades 300 personer av flytten. För
Glava, en ort med strax över 200 invånare, beskrevs nedläggningen som en stor chock som
påverkade hela samhället, både sett till sysselsättning och hur man såg på ortens framtid.
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I sammanhanget drev regionen en rad strategiska insatser för att stötta omställningen av
den regionala ekonomin, exempelvis som att sol-el blev en prioritering i regionens strategi
för smart specialisering. Regionen tilldelade resurser för att bygga upp sol-el som ett
värmländskt kompetensområde för att bland annat ta tillvara den kompetens som funnits
inom Scanmodule i Arvika.
Arbetet bidrog bland annat till
•
•

uppbyggnaden av en demonstrationspark (Glava Energy Center) som är en
klustersatsning som finansieras av bland annat Region Värmland och Arvika
kommun
en satsning för att bygga en forskningsmiljö kring solenergi vid Karlstad
universitet – där de regionala resurserna främst riktas mot att öka samverkan
mellan forskning och kringliggande näringsliv. Ett exempel är Solar Värmland, ett
projekt i anknytning till Karlstad universitet som syftar till att locka små och
medelstora företag till produktionskedjan för kiselsolcellsenergi.

Exempel från Södertälje
När AstraZeneca i Södertälje meddelade att de skulle minska sin personal med cirka 1 200
tjänster. Företaget menade att forskningsresultaten inom neurovetenskap inte visat
tillräckliga framsteg och därför skulle verksamheten minskas. Neddragningen blev snabbt
en nationell fråga och den kopplades till den svenska Life science-sektorns
konkurrenskraft och Sveriges attraktivitet när det gäller att etablera högkvalificerad
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området.
Vid tidpunkten för neddragningen hade Länsstyrelsen i Stockholms län det regionala
utvecklingsansvaret. Länsstyrelsen valde att mobilisera och rikta om delar av befintliga
resurser för att försöka lindra neddragningens direkta negativa effekter för den lokala och
regionala ekonomin.
Länsstyrelsens såg över hur det befintliga företagsstödjandesystemet kunde användas för
att ge resurser för ett omställningsarbete i kommunen. De tidigarelade och riktade
satsningen av affärsutvecklingscheckar till förmån för Södertälje och såg även hur
utvecklingsmedlen kunde användas för att stödja olika projektinitiativ kopplat till
omställning och entreprenörskap.
Regeringen utsåg en samordningsperson med uppdrag att starta insatser som på olika sätt
skulle minska effekterna av AstraZenecas neddragning. Vinnova tog initiativ till ett
rundabordssamtal där branschaktörer och myndigheter diskuterade satsningar. Arbetet
resulterade bland annat i forsknings- och innovationsagendan Sverige som internationellt
centrum för Life science. Den lade grunden till Swelife vars målsättning är att stärka
svensk Life science nationellt.
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Viktigt att dokumentera arbetet
Dokumentera och följ upp omställningsarbetet löpande. Som stöd kan ni upprätta en enkel
loggbok där ni och andra kan följa arbetet och utvecklingen.
Exempel loggbok
Insats

Vad har gjorts och när

Huvudaktivitet 1
Huvudaktivitet 2
Huvudaktivitet 3
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Följa upp efter omställning
Olika faktorer påverkar hur ni ska hantera omställningen. Beroendet av stora företag,
utgångsläget på arbetsmarknaden och möjlighet till pendling till andra kommuner är
några saker att ta hänsyn till.

Beroendet av stora företag
När ett stort företag varslar många arbetstillfällen påverkar det i första hand
sysselsättningen. Effekterna beror på hur stort varslet är i förhållande till kommunens
hela sysselsättning. Ju högre andel företagets andel av sysselsättningen är, desto mer
dramatisk blir effekterna. Denna aspekt kallas beroende och kan beräknas på det största
företagets (eller de största) andel av sysselsättningen i kommunen.
I exempelkommunerna i tabell 1 svarar det största företaget för 17–37 procent och det
näst största företaget för mellan 5–9 procent av all sysselsättning i kommunen. Det
innebär att en förlust av det största företaget kraftigt kommer att förändra
företagsstrukturen i kommunen. I detta sammanhang kan det paradoxala inträffa att
kommunen genom att förlora det största företaget inte längre är en sårbar kommun. Det
beror på att det starka beroendet till ett företag har försvunnit.
Tabell 1. Beroendet i tre exempelkommuner och deras procentuella andel av alla anställda i
kommunen bland de tio största företagen, 2015
Bjuv

Procent

Hällefors

Procent

Olofström

Procent

Findus Sverige
Aktiebolag

16,9

Ovako Sweden AB

18,8

Volvo
Personvagnar
Aktiebolag

37,1

Saint-Gobain
Sweden AB

9,3

Loka Brunn Kur &
Konferenshotell
Aktiebolag

5,5

Shiloh
Industries AB

4,8

Siwertell AB

2,7

Kjellbergs Logistik
& Teknik
Aktiebolag

3,3

EBP I
Olofström AB

3,1

Skogsvårdsbolaget
TS AB

2,7

Spendrups
Bryggeriaktiebolag

3,3

ITE Fabriks
Aktiebolag

1,3

CC Höganäs
Byggkeramik
Aktiebolag

1,6

C. Gustafsson Livs
Aktiebolag

1,5

Safeman AB
Sandahls

1,3

Charkprodukter I
Billesholm AB

1,6

Delmat Aktiebolag

1,5

Fulload AB

1,3
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Ekeby Möbler
Aktiebolag

1,6

Ferrox Aktiebolag

1,5

Stans & Press
I Olofström
Aktiebolag

1,3

Höganäs Bjuf
Aktiebolag

1,6

Fricweld
Aktiebolag

1,5

Volvo
Information
Technology
Aktiebolag

1,3

Kloosterboer
Sweden AB

1,6

Föreningen
Hällefors
Folkhögskola

1,5

Wugang
Tailored
Blanks Sverige
AB

1,3

Partnergruppen
Svenska AB

1,6

ISS Facility
Services AB

1,5

Coor Service
Management
Aktiebolag

0,6

Totalt

41,4

40,2

53,4

Källa: http://www.foretagsklimat.se/downloads

Det finns också andra företag på orten som påverkas vid neddragning eller flytt av
verksamheter. Det kan också leda till att fler jobb försvinner. Det kan till exempel vara
leverantörer. För att få veta detta krävs specialundersökningar, det finns helt enkelt ingen
tillgänglig statistik inom området.
På lång sikt kan även andra företag i kommunen påverkas. Om nedläggningen leder till
utflyttning ur kommunen kan befolkningsminskningen påverka exempelvis företag inom
service. Effekten sker först efter några år och kräver mer tid innan den slår igenom.
De frågor som statistiken ska besvara utifrån denna aspekt:
•
•
•
•

Hur ser beroendet ut efter omställningen?
Har beroendet minskat eller har det tom ökat?
Har några nya företag påverkat beroendet sedan omställningen?
Har några större nyetableringar ägt rum?

Utgångsläget på arbetsmarknaden
Effekterna beror också på utgångsläget för kommunens arbetsmarknad. Är arbetslösheten
redan hög, och sysselsättningen relativt låg innan neddragningen, blir det sannolikt
svårare för de friställda att skaffa ett nytt arbete. Om arbetslösheten är låg och
sysselsättningen hög är situationen bättre. Utgångsläget på arbetsmarknaden är mycket
olika för kommuner (se tabell 2).
Kommunerna har också en budget som direkt påverkas av en nedläggning. När personer
som blivit av med jobbet ökar, minskar skatteintäkterna. På kort sikt behöver effekterna
inte bli så stora eftersom arbetslöshetsförsäkringen erbjuder försörjning för dem som är
arbetslösa. En initialt hög arbetslöshet i samband med omställningen ökar också risken för
bestående arbetslöshet – ju längre tid arbetslösheten varar, desto svårare brukar det vara
att komma tillbaka i arbete. På lite längre sikt, när rätten till arbetslöshetsersättning
upphör, tvingas kommunen också att betala ut försörjningsstöd till dem som inte kunnat
skaffa sig egen försörjning. Men detta är mer långsiktiga effekter.
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Vanligtvis beskrivs arbetsmarknaden genom variabeln ”i arbete” plus de som är
arbetslösa. ”I arbete” beskriver hur stor andel av befolkningen som normalt sett befinner
sig på arbetsmarknaden. De arbetslösa räknas till arbetskraften eftersom de söker arbete
för att åter komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Ibland finns det anledning att
särredovisa arbetslösa och sysselsatta.
De frågor som statistiken ska besvara utifrån denna aspekt:
•
•
•

Hur ser situationen ut när det gäller sysselsättning och arbetslöshet?
Har andelen ”i arbete” sjunkit (sysselsättning+arbetslöshet) eller är det främst
arbetslösheten som ökat?
Fokus ligger på frågan hur situationen såg ut före omställningen och vad som hänt
efter den.

Pendling och den lokala arbetsmarknaden
Den lokala arbetsmarknaden är viktig för hur omställningskriser kan hanteras. Pendling
och framför allt utpendling är avgörande för effekterna på sysselsättning i kommunen.
Finns det en expanderande arbetsmarknad i angränsande kommuner gör det att många
redan pendlar. Det finns då potential för att fler ska pendla till jobb i kommunerna runt
omkring. Det ökar möjligheterna att den lokala arbetsmarknaden kan ersätta de jobb som
förlorats. Pendling är en viktig variabel för den framtida tillgången på jobb och varierar
mycket mellan kommuner (se tabell 2).
Att det finns en tradition att pendla kan också spela en roll. Ett stort företag som försett
kommunen med riklig tillgång till jobb har ibland lett till att det funnits mindre anledning
att pendla. Om möjligheterna att pendla hade varit bättre kanske inte lika många hade
varit intresserade av ett arbete på ortens stora företag.
Den fysiska tillgängligheten till jobb är slutligen en avgörande faktor. Möjligheter att
pendla avgörs också av tillgång till kommunikationer och infrastruktur. I glest befolkade
kommuner kan det vara svårare att hitta underlag för infrastruktur och allmänna
kommunikationer.
De frågor som statistiken ska besvara utifrån denna aspekt:
•
•
•
•

Hur stor är utpendlingen i kommunen?
På vilken nivå var utpendlingen före och efter omställningskrisen?
Vad finns det för möjligheter och vad finns det för hinder att öka utpendlingen?
Kan ny infrastruktur eller förbättrade allmänna kommunikationer bidra till en
utvidgning av arbetsmarknaden?

Företagande som alternativ
Slutligen är en källa till nya jobb även företagandet i kommunen. Det handlar ofta om en
mer långsiktig aspekt eftersom det tar tid att utveckla nya företag. Trots detta bör det
räknas till en källa som bidrar positivt till omställningen. Nya företag och befintliga företag
kan växa och bli en källa till ny sysselsättning. Detta påverkar kommunens
utvecklingsförmåga.
Om det finns en grupp företag som på sikt kan växa och anställa kan effekterna bli mindre
allvarliga om något av de stora företagen i kommunen hamnar i kris. En sådan situation
står i motsats till det mer extrema beroende som finns i en del sårbara kommuner där det
– efter det dominerande industriföretaget och möjligen någon underleverantör till detta
företag – är livsmedelshallen som är den näst största privata arbetsgivaren.
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En väl förankrad tradition av företagande brukar också leda till mer positiva attityder till
företagande. Det kan i sin tur innebära att fler kan tänka sig att pröva på företagande, och
därmed bidra till en spirande nyföretagsamhet. Det mått som valts här är nyföretagande
per 1000 invånare. Ett annat mått är privata arbetsgivare per 1000 invånare.
De frågor som statistiken ska besvara utifrån denna aspekt:
•
•

Hur ser företagandet ut i kommunen? Är företagandet högt tyder det på vana och
tradition vid företagande. Det finns då sannolikt större möjligheter att
företagandet fungerar som ett alternativ till att vara anställd.
Vad finns det för möjligheter och vad finns det för hinder att öka företagandet och
därmed på sikt öka tillgången på jobb?

Exempel på statistik på kommunal nivå
Det finns gott om statistik på kommunal nivå. Vid närmare analys är det ett begränsat
antal variabler som går att använda för att beskriva vad som hänt efter en omställning. Vi
beskriver de fyra mest centrala variablerna. I tabell 2 har vi sammanfattat variablerna för
tre kommuner.
Det finns tydliga variationer för de tre kommunerna i exemplen. Det gör att utgångsläget
är olika och de kommer därmed att drabbas på olika sätt vid större nedläggningar. Bjuv
ligger bäst till för de fyra variablerna. På andra plats kommer Olofström och på tredje plats
kommer Hällefors.
Det innebär också att det behövs olika insatser för att komma till rätta med
omställningens effekter. Ökad pendling är exempelvis sannolikt mindre effektivt för
Hällefors medan Bjuv troligen kan nyttja det i högre grad för att återhämta jobb som
försvunnit.
Tabell 2: Sammanfattning av variablerna med exempel från tre kommuner år 2016
Variabel

Bjuv

Hällefors

Olofström

Källa för
variabeln

Beroende (Det
eller de största
privata
företagets andel
av
sysselsättningen)

16,9

18,8

37,1

Företagsklimat

Arbetsmarknad
(I arbete =
sysselsättning +
arbetslöshet)

43,2

37,8

41,9

Företagsklimat

Arbetslöshet

9,2

12,7

12,1

Företagsklimat

Pendling
(utpendling)

61,5

19,8

23,5

Statistiska
centralbyrån

Antal nya företag
per 1000
invånare

7,0

6,3

5,8

Företagsklimat
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Exempel på lyckad omställning
Här hittar du ett antal fallstudier som visar hur olika kommuner har hanterat större varsel
och omställningar i näringslivet.

AstraZeneca i Södertälje
När företaget i februari 2012 meddelade att de skulle minska sin personal var cirka 4 500
personer sysselsatta vid AstraZeneca i Södertälje. Företaget menade att
forskningsresultaten inom neurovetenskap inte visat tillräckliga framsteg och därför
skulle verksamheten minskas med cirka 1 200 tjänster, främst forskningspersonal.
AstraZeneca var vid neddragningen (och är ännu idag) ett av Sveriges största
exportföretag och en nyckelaktör i svensk Life science-sektor. Neddragningen av personal
blev snabbt en nationell fråga. Den kopplades till den svenska Life science-sektorns
konkurrenskraft och Sveriges attraktivitet när det gäller att etablera högkvalificerad
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området.
Historiskt sett har Södertäljes näringsliv dominerats av två större arbetsställen:
AstraZeneca och Scanias lastbilstillverkning som sysselsatt nära 10 000 personer. Vid
tidpunkten för AstraZenecas varsel stod de två företagen för över en tredjedel av alla
arbetstillfällen i kommunen. Södertälje kommun var även en av Sveriges mest sårbara
kommuner. De låg på plats 260 (där plats 290 är den mest sårbara kommunen) enligt
Tillväxtverkets och Svenskt näringslivs ranking2.
Kommunen gynnades av en snabb befolkningsutveckling, närheten till Stockholm och en
relativt stabil efterfrågan på arbetskraft från de båda stora företagen.
Övergripande fakta vid tidpunkten för neddragningen
Händelse: Neddragning
Omfattning

1 200 tjänster

Andel av förvärvsarbetande

2,5 %

Kommunfakta

2

Kommuntyp

Storstadskommun

Folkmängd, antal

91 072

Sårbarhetsrang

260

Tillväxtverket (2011) Genuint sårbara kommuner - Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda
större företag
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Arbetsmarknad
Antal förvärvsarbetande

48 758

Förvärvsfrekvens i kommunen

72 %

Antal förvärvsarbetande i FA-regionen

1 322 562

Utbildning
Andel postgymnasialt utbildade

14,6 %

Andel anställda per bransch
Bransch

Procent

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1%

Tillverkning och utvinning

32 %

Energiförsörjning; miljöverksamhet

2%

Byggverksamhet

7%

Handel

9%

Transport och magasinering

4%

Hotell- & restaurangverksamhet

3%

Information & kommunikation

2%

Finans- & försäkringsverksamhet

1%

Fastighetsverksamhet

1%

Företagstjänster

10 %

Utbildning

9%

Vård & omsorg

17 %

Kulturella & personliga tjänster

3%

Övrigt

1%

Exempel på kommunala insatser
I inledningsskedet diskuterade kommunen, Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet och
utbildningsanordnarna hur berörda individer antingen skulle kunna hitta ny
sysselsättning eller möjlighet att vidareutbilda sig. Kommunens roll var främst att delta i
samtalen kring insatsernas inriktning och att hålla sig informerad om den framtida
processen. Kommunen ansåg att det fanns väl fungerade strukturer för att hantera
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individperspektivet. Både Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen hade mycket god
kunskap och relevanta verktyg för att hantera större varsel ur ett individperspektiv.
Kommunen tog även initiativ till att försöka hitta nya användningsområden för
AstraZenecas anläggning. I detta sammanhang hade kommunen en mer aktiv roll, jämfört
med ovan. I nära anslutning till beskedet om nedläggning kontaktade de
företagsinkubatorn Uppsala Innovation Center (UIC). UIC hade erfarenhet av att arbeta
med entreprenörskap inom Life science området och de hade varit involverade i
omställningsarbetet efter Pharmacias nedläggning under tidigt 2000-tal.
I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att långsiktig stärka innovations- och
entreprenörsklimatet. I samband med beslutet utsågs UIC till kommunens
företagsinkubator med uppdrag att stimulera till fler livskraftiga tillväxtföretag i
kommunen. Detta resulterade bland annat i en inkubator, som organiserades som en filial
till UIC i Södertälje. Inkubatorn skulle inledningsvis stötta nyföretagande hos friställda
forskare från AstraZeneca genom att erbjuda stöd kring entreprenörskap,
kommersialisering och affärsutveckling inom Life science-området.

Exempel på regionala insatser
Vid tidpunkten för neddragningen hade Länsstyrelsen i Stockholms län det regionala
utvecklingsansvaret. Länsstyrelsen valde att mobilisera och rikta om delar av befintliga
resurser för att försöka lindra neddragningens direkta negativa effekter för den lokala och
regionala ekonomin.
Länsstyrelsens roll handlade bland annat om att se hur det befintliga
företagsstödjandesystemet kunde användas för att ge resurser för ett omställningsarbete i
kommunen. Länsstyrelsen tidigarelade och riktade satsningen av affärsutvecklingscheckar
till förmån för Södertälje. Länsstyrelsen såg även över hur utvecklingsmedlen kunde
användas för att stödja olika projektinitiativ kopplat till omställning och entreprenörskap.
Länsstyrelsen tog även en koordinerande roll för flera av de processer som startades som
en följd av nedläggningen. Exempelvis genom att regionalt samordna den nationella
satsningen när Swedish Toxicology Sciences institut (Swetox) etablerades i AstraZenecas
lokaler. De samordnade även de aktörer som kom att ingå i styrelsen för Swetox.
Länsstyrelsen ansvarar även för att arbeta sektorsövergripande utifrån ett statligt
helhetsperspektiv. De ska samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters
insatser inom sitt ansvarsområde.

Exempel på nationella insatser
Regeringen utsåg en samordningsperson med uppdrag att starta insatser som på olika sätt
skulle minska effekterna av AstraZenecas neddragning. Samordningspersonen skulle
identifiera arbetssätt för att minimera ”skadorna” på det svenska innovationssystemet.
På nationell nivå tog Vinnova initiativ till ett rundabordssamtal där branschaktörer och
myndigheter diskuterade satsningar.
Arbetet resulterade bland annat i forsknings- och innovationsagendan Sverige som
internationellt centrum för Life science. Den lade grunden till Swelife vars målsättning är
att stärka svensk Life science nationellt.
Arbetet resulterade även i ett avtal mellan AstraZeneca och SP Statens Tekniska
forskningsinstitut (idag en del av RISE-koncernen). Avsikten med avtalet var att etablera
ett nytt institut inom AstraZenecas område i Södertälje. AstraZeneca bidrog med
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kompetens och resurser inom projektledning och har drivit på arbetet. De donerade även
utrustning till det nya institutet.
På nationell nivå genomfördes även insatser för att i den kommande FoU-propositionen
försöka bidra till att rikta forsknings- och utvecklingsresurser för att stärka Life sciencesektorn. Ett resultat var bildandet av Swetox (se ovan).
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AstraZeneca i Lund
Som en följd av AstraZenecas globala sparprogram 2009 beslutade koncernen att lägga
ner forskningsenheten i Lund och att flytta delar av verksamheten till Mölndal 2010.
Nedläggningen omfattade 900 anställda, de flesta forskare. AstraZeneca var en del av ett
större sydsvenskt Life science-kluster och nedläggningen bedömdes påverka det större
innovationssystemet och miljön negativt.
Flytten och nedläggningen omfattade strax under 1,5 procent av kommunens
dagbefolkning. Vid tidpunkten hade kommunen cirka 110 000 invånare och en
förhållandevis stadig tillväxt genom såväl ökande befolkning som sysselsättningsgrad.
Kommunen ansågs inte heller vara en sårbar kommun enligt Tillväxtverkets och Svenskt
näringslivs ranking3.
Lunds näringslivsstruktur hade en hög andel sysselsatta inom utbildning, kopplat framför
allt till Lunds universitet, och en tjänstesektor som är större än i genomsnitt för länet.
Övergripande fakta vid tidpunkten för nedläggningen
Händelse: Nedläggning
Omfattning

900 tjänster

Andel av förvärvsarbetande

1,3 %

Kommunfakta
Kommuntyp

Storstadskommun

Folkmängd

111 666

Sårbarhetsrang

114

Arbetsmarknad
Antal förvärvsarbetande

66 753

Förvärvsfrekvens i kommunen

67 %

Antal förvärvsarbetande i FA-regionen

477 573

Utbildning
Andel postgymnasialt utbildade

3

35,1 %

Ibid.
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Andel anställda per bransch
Bransch

Procent

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1%

Tillverkning och utvinning

8%

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1%

Byggverksamhet

4%

Handel

13 %

Transport och magasinering

2%

Hotell- & restaurangverksamhet

3%

Information & kommunikation

4%

Finans- & försäkringsverksamhet

1%

Fastighetsverksamhet

2%

Företagstjänster

18 %

Utbildning

16 %

Vård & omsorg

22 %

Kulturella & personliga tjänster

4%

Övrigt

1%

Exempel på kommunala insatser
Kommunen fick information i ett tidigt skede om att AstraZenecas nedläggning var på
gång. AstraZeneca var en stor arbetsgivare i regionen och de hade en central position i det
regionala och nationella innovationssystemet. Detta medförde att Region Skåne (regionalt
utvecklingsansvarig aktör) tog en ledande roll för att driva arbetet.
Kommunens roll i processen innebar att vara med och finansiera det som kom att bli Lund
Life Science Incubator (idag SMiLE). Det blev en viktig pusselbit i arbetet kopplat till
Medicon Village (mer om detta nedan).
Kommunen lyfter fram vikten av att vara med och kommunicera utåt att det görs insatser
för att hantera nedläggningen, och att det inte innebär ett dråpslag för Lund. Här menar
flera intervjuade att kommunpolitiken (såväl som den regionala nivåns politiker, bör
tilläggas) fyllde en viktig funktion för att skapa ett lugn och arbeta för att inte framtidstron
skulle försvinna. Kommunen deltog i den regionala samordningsgruppen som Region
Skåne tog initiativ till.
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Exempel på regionala insatser
Region Skåne tog i form av regionalt utvecklingsansvarig aktör en framträdande roll,
genom att de
•
•
•

hade en samordnande roll
arbetade för att fördela resurser
drev omställning som en långsiktig strategisk fråga.

Samordnande roll
Region Skåne tog initiativ till att bilda en regional samordningsgrupp och en regional
utvecklingsgrupp. Samordningsgruppen fungerade som en operativ styrgrupp. I gruppen
ingick bland annat Region Skåne, Lunds Universitet och Lunds kommun. Till arbetet
kopplades även Ideon, Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen. Tidigare finansminister
Allan Larsson utsågs till att hålla ihop samverkansgruppen.
Den regionala utvecklingsgruppen formaliserades och blev det som idag är Forskningsoch innovationsrådet i Skåne (FIRS).

Fördela resurser
Region Skåne arbetade även för att hitta resurser som kunde finansiera
omställningsinsatser. Exempelvis deltog regionen i en ansökan om justering för
globaliseringseffekter som Arbetsförmedlingen lämnade in till Europeiska fonden.
För att bidra till att bygga upp Medicon Village flyttade Region Skåne delar av sjukvården
dit.

Omställning en långsiktig strategisk fråga
Region Skåne lyfte vikten av att driva strategiska utvecklingsfrågor på lång sikt och inte
enbart driva en omställningsprocess som är kopplad till den direkta händelsen.
Strategiska regionala planer och strategier skapade förutsättningar för en kontinuerlig
omvandling och omställning av näringslivet. Att Region Skåne lyfte vikten av innovationoch forskningssatsningar och pekade ut Life science som ett skånskt styrkeområde
underlättade möjligheten att göra prioriteringar och fördela resurser. Strategierna bidrog
även till att visa att Skåne hade en ambition att vara en attraktiv miljö för kvalificerad FoUverksamhet.

Exempel på nationella insatser
Två nationella insatser var tongivande. Den ena var ansökan som lämnades till Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter. Den andra var generella insatser för att
säkerställa fortlevnaden och konkurrenskraften hos svensk Life science-industri.

Ansökan till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Arbetet påbörjades i februari 2011 med diskussioner mellan
Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsförmedlingen, Lunds universitet och Region Skåne.
Eftersom AstraZenecas neddragningar berörde fler orter påverkades målgrupper i Lund,
Södertälje, Mölndal och Umeå av insatserna. Under hösten 2011 förberedde
Arbetsförmedlingen i nära samverkan med regionala aktörer en ansökan till Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter. De lämnade in ansökan med stöd av en
regeringsdelegation.
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Ansökan beviljades och projektet påbörjades i slutet av 2011. Det tvååriga projektet gav
individanpassat stöd till de anställda vid AstraZenecas samtliga orter. Projektet
resulterade bland annat i att Arbetsförmedlingen tog fram två skräddarsydda
högskoleutbildningar: en påbyggnadsutbildning från kemist/naturvetare till apotekare
och en pedagogisk utbildning där kemister kunde utbilda sig till lärare.
Projektet ledde även till god samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet,
vilket kan vara en fördel vid framtida arbete. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
Lund University Commissioned Education (LUCE) gjorde att deltagarna kunde få
studiefinansiering genom aktivitetsstöd.

Generella insatser för att säkra fortlevnaden och konkurrenskraften hos svensk Life
science-industri
Insatserna för att säkerställa konkurrenskraften hos svensk Life science-industri var mer
generella och kopplades inte specifikt till den enskilda händelsen i Lund. En anledning till
de generella insatserna sägs i intervjuerna vara att neddragningen berörde fler orter med
stor geografisk spridning över landet.
Ett exempel var initiativet att samla några av Sveriges Life Science-regioner (Stockholm,
Uppsala, Linköping, Umeå och Västra Götaland) bakom en forsknings- och
innovationsagenda, Sverige som internationellt centrum för Life science.
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Ericsson i Hudiksvall
I maj 2013 meddelade Ericsson att företaget planerade att lägga ner fabriken i Hudiksvall.
Cirka 300 anställda varslades om uppsägning. Fabriken arbetade med kabeltillverkning,
Ericsson såg en vikande lönsamhet och beslutade därför att flytta tillverkningen till Asien.
För Hudiksvalls kommun med cirka 36 000 invånare innebar varslet att en av de största
privata arbetsgivarna försvann. Varslet var dessutom ett i raden och totalt hade
kommunen förlorat 650 anställningstillfällen under de senare åren. Trots att Ericssons
nedläggning upplevdes som ytterligare en prövning för kommunen fanns en viss
beredskap och erfarenhet att hantera stora varsel och nedläggningar.
Vid tidpunkten hade kommunens näringsliv sin tyngdpunkt inom tillverkning och bygg
sett till antalet sysselsatta. Vid nedläggningen fanns merparten av de sysselsatta i
medelstora eller stora arbetsställen – något över hälften av dagbefolkningen fanns i
arbetsställen med fler än 50 anställda, varav dryga 25 procent i arbetsställen med fler än
250 anställda.
Kommunen räknades inte som sårbar enligt Tillväxtverkets och Svenskt näringslivs
ranking Sårbara kommuner. Hudiksvall räknas av SCB som småstadskommun och ligger i
Gävleborgs län. Den utgör tillsammans med Nordanstig en egen FA-region, med drygt 20
000 i dagbefolkningen (varav 17 000 i Hudiksvall). År 2013 (vid nedläggningen) pendlade
omkring 20 procent av dagbefolkningen ut från kommunen. De flesta pendlade till
grannkommunerna Ljusdal och Nordanstig samt till de båda större städerna Sundsvall och
Gävle.
Övergripande fakta vid tidpunkten för flytten
Händelse: Flytt av verksamhet
Omfattning

300 tjänster

Andel av förvärvsarbetande

1,7%

Kommunfakta
Kommuntyp

Landsbygdskommun

Folkmängd

36 826

Befolkningsutveckling

-0,01%

Sårbarhetsrang

194
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Arbetsmarknad
Antal förvärvsarbetande

17 305

Förvärvsfrekvens i kommunen

79 %

Antal förvärvsarbetande i FA-regionen

20 736

Utbildning
Andel postgymnasialt utbildade

13,8 %

Andel anställda per bransch
Bransch

Procent

Jordbruk, skogsbruk och fiske

5%

Tillverkning och utvinning

19 %

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1%

Byggverksamhet

9%

Handel

10 %

Transport och magasinering

4%

Hotell- & restaurangverksamhet

3%

Information & kommunikation

3%

Finans- & försäkringsverksamhet

1%

Fastighetsverksamhet

1%

Företagstjänster

6%

Utbildning

10 %

Vård & omsorg

22 %

Kulturella & personliga tjänster

4%

Övrigt

3%

Exempel på kommunala insatser
Dagen innan beskedet om nedläggning fick kommunen information om vad som skulle
hända. Bara några timmar efter tog de initiativ till att sätta ihop en samverkansgrupp.
Gruppen bestod av företrädare för kommunen (politiker, tjänstemän och kommunens
näringslivsbolag), företrädare för de båda regionala lärosätena (Mittuniversitet och
Högskolan i Gävle), Almi, närliggande kommuner samt Region Gävleborg. Även den lokala
chefen för Arbetsförmedlingen och företrädare för fackföreningen och Ericssons platschef
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ingick i gruppen. Gruppen arbetade tillsammans för att mobilisera resurser och genomföra
aktiviteter för att möta konsekvenserna av nedläggningen.
Gruppens arbete ledde fram till projektet Framtidspaket Hudik. Projektets insatser skulle
på kort sikt dämpa konsekvenserna av nedläggningen.
Projektet omfattade tre samarbetsgrupper:
•

•

•

Samverkan med fokus på omställningsåtgärder. Insatserna fokuserade bland annat
på att arbeta med olika valideringsmodeller och att hitta utbildningsmöjligheter
för de friställda. Arbetet leddes av Arbetsförmedlingen och även
arbetstagarorganisationer, Trygghetsrådet och Ericsson deltog.
Samverkan med fokus på innovationsgeneratorer. Fokus låg på att stödja
innovation och förnyelse samt att hitta nya användningsområden för den 42 000
kvadratmeter stora lokal som Ericsson lämnade efter sig. Arbetet resulterade i en
innovationshub som etablerades 2015.
Samverkan för att matcha kompetens hos Ericssons anställda med det lokala
näringslivets behov. Arbetet leddes av företaget Senseair i Delsbo. Företaget
behövde anställa omkring 20 personer (också här var bland annat validering
betydelsefullt). Gruppens ambition var enligt intervjuerna att i så hög grad som
möjligt få med det lokala näringslivet i omställningsarbetet.

I februari 2014 gjorde kommunen skrivelser till Arbetsmarknads-, Närings- och
Utbildningsdepartementet. Kommunen ansåg att de samlade resurserna inom
Framtidspaket Hudik inte räckte till för att möta behovet som uppstått med anledning av
händelsen.
Kommunen föreslog att:
•
•
•

Näringsdepartementet skulle avsätta 10 miljoner kronor som medfinansiering till
Region Gävleborgs medel för att utveckla ett regionalt innovationscenter med
internationell höjd i Hudiksvall.
Arbetsmarknadsdepartementet skulle ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att stödja
arbetet.
Utbildningsdepartementet skulle ge kommunen ökade medel för att genomföra
validering och utbildning på gymnasienivå för vuxna.

Exempel på regionala insatser
Region Gävleborg ingick i den samverkansgrupp som etablerats. Regionen bidrog även
med finansiering som stärkte möjligheten att genomföra insatser. Exempelvis:
Regionen förstärkte kommunens finansiering av Innovativa Hudik. Deras arbete handlade
om att sammanföra aktörer för att öka innovationen i länet. Föreningen bestod av
Hudiksvalls hydraulikkluster, Hudiksvalls kommun, Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA),
Acreo Swedish ICT och Fiber Optic Valley.
•
•

Regionen medfinansierade en förstudie inför bildandet av innovationshuben.
Regionen och kommunen hade ett tätt samarbete under omställningsarbetet.

Även Länsstyrelsen i Gävleborg och dåvarande landshövding engagerade sig. Intervjuade
menade att hennes engagemang skapade legitimitet för arbetet.

Exempel på nationella insatser
Skrivelserna till de olika departementen gav resultat. Arbetsförmedlingen i Hudiksvall fick
medel för att öka antalet valideringar i samverkan mellan företag, omställningsföretag och
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utbildare. Arbetsförmedlingen fick även ökade programmedel för att möta efterfrågan på
arbetsmarknadsinsatser inom Hudiksvalls arbetsmarknadsområde.
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Scanmodule i Glava
I september 2010 nåddes anställda på Scanmodule i Glava (Arvika kommun) av beskedet
att den norska REC-koncernen beslutat att flytta produktionen av solceller till Singapore.
Scanmodule var ett av de större arbetsställena i kommunen och totalt omfattades 300
personer av flytten. För Glava, en ort med strax över 200 invånare, beskrivs nedläggningen
som en stor chock som påverkade hela samhället, både sett till sysselsättning och hur man
såg på ortens framtid.
Arvika – en landsbygdskommun i Karlstads arbetsmarknadsregion – hade vid tidpunkten
omkring 25 100 invånare, cirka 11 000 av dem var förvärvsarbetande. Nästan 30 procent
av de förvärvsarbetande arbetade 2011 inom tillverkningsindustrin. Arvika hade en lägre
utbildningsnivå inom dagbefolkningen än snittet för Värmlands län.
Näringslivet dominerades av ett antal större arbetsställen kring vilka det vuxit fram ett
antal små- och medelstora företag. Sett till sin näringslivsstruktur rankades kommunen
som sårbar enligt Tillväxtverkets och Svenskt näringslivs ranking. Vid händelsen hade
kommunen en viss beredskap och erfarenhet från större neddragningar då Arvika tidigare
hanterat flera större varsel – bland annat Volvo CE: nedläggning 2008 (nära 2000
varslade) samt Swedish Match nedläggning i mitten av 1990-talet, då cirka 200 personer
sades upp.
Övergripande fakta vid tidpunkten för flytten
Händelse: Flytt av produktion
Omfattning

300 tjänster

Andel av förvärvsarbetande

2,7 %

Kommunfakta
Kommuntyp

Tät kommun

Folkmängd

25 907

Befolkningsutveckling

-0,33 %

Sårbarhetsrang

233

Arbetsmarknad
Antal förvärvsarbetande

10 947

Förvärvsfrekvens i kommunen

74 %

Antal förvärvsarbetande i FA-regionen

113 589
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Utbildning
Andel postgymnasialt utbildade

13,1 %

Andel anställda per bransch
Bransch

Procent

Jordbruk, skogsbruk och fiske

5%

Tillverkning och utvinning

28 %

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1%

Byggverksamhet

6%

Handel

10 %

Transport och magasinering

4%

Hotell- & restaurangverksamhet

3%

Information & kommunikation

1%

Finans- & försäkringsverksamhet

1%

Fastighetsverksamhet

3%

Företagstjänster

6%

Utbildning

10 %

Vård & omsorg

18 %

Kulturella & personliga tjänster

5%

Övrigt

2%

Exempel på kommunala insatser
Kommunen påbörjade ett mobiliseringsarbete som bland annat resulterade i två
inriktningar: individ och att hitta nya verksamheter till Scanemodules lokaler.
Kommunens roll var delvis samordnande och delvis finansierande.

Individ
Fokus låg på att de som varslats skulle hitta ny sysselsättning. Kommunen erbjöd i nära
dialog med Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet olika vidareutbildningar. I
sammanhanget lyfts Arvika näringslivscenter fram som viktigt. Centret startades i
samband med en större nedläggning 1996 (Swedish Matchs tobaksfabrik).
Näringslivscentret erbjöd i samverkan med näringslivet vuxenutbildning, högskole- och
yrkeshögskoleutbildningar baserat på de lokala företagens behov.
En annan insats var kontakt med norska företag för att hitta anställningar till personalen
vid Scanmodule. Kommunen tog en koordinerande roll och bildade ett nätverk med
representanter från kommunen, Arbetsförmedlingen och lokala aktörer med kontaktnät i
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Norge. Nätverket arrangerade bland annat bussresor till Norge för de varslade och olika
matchmaking-möten.

Hitta nya verksamheter
Inom denna inriktning låg fokus på att hitta nya verksamheter som kunde etablera sig i
Scanmodules lokaler. Arbetet påbörjades i början av 2011 och ett av kommunens bolag
köpte lokalerna med målsättningen att hyra ut anläggningen till andra som var
intresserade av att driva verksamheten vidare. Kommunen valde att sälja lokalerna till det
företag som etablerade sig i lokalerna.

Exempel på regionala insatser
I detta exempel, menar de intervjuade, att den regionalt utvecklingsansvariga aktören inte
haft en framträdande roll kopplat till den specifika händelsen. Regionen drev istället en
rad strategiska insatser för att stötta omställningen av den regionala ekonomin,
exempelvis som att sol-el blev en prioritering i regionens strategi för smart specialisering.
Regionen tilldelade resurser för att bygga upp sol-el som ett värmländskt
kompetensområde för att bland annat ta tillvara den kompetens som funnits inom
Scanmodule i Arvika. Arbetet bidrog bland annat till
•
•

uppbyggnaden av en demonstrationspark (Glava Energy Center) som är en
klustersatsning som finansieras av bland annat Region Värmland och Arvika
kommun
en satsning för att bygga en forskningsmiljö kring solenergi vid Karlstad
universitet – där de regionala resurserna främst riktas mot att öka samverkan
mellan forskning och kringliggande näringsliv. Ett exempel är Solar Värmland, ett
projekt i anknytning till Karlstad universitet som syftar till att locka små och
medelstora företag till produktionskedjan för kiselsolcellsenergi.
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Inwido i Norsjö
I oktober 2015 meddelade företaget Inwido att samtliga 69 anställda vid fabriken i
Bjurträsk skulle varslas på grund av arbetsbrist. Varslet omfattade såväl produktionen
som tjänstemanssidan och innebar att hela fabriken lades ned.
Inwidokoncernen var Europas största tillverkare av fönster och dörrar med verksamhet i
Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Österrike och Irland. Totalt hade
koncernen cirka 3 000 anställda. Enheten i Bjurträsk tillverkade fönster för hela den
europeiska marknaden. För Bjurträsk, ett samhälle norr om centralorten Norsjö med cirka
100 invånare, innebar varslet att ortens största arbetsgivare försvann.
Vid nedläggningsbeskedet hade kommunen strax över 4 000 invånare. Även om varslet
var relativt litet sett till antalet individer kom det att omfatta nära fyra procent av
kommunens dagbefolkning på cirka 1 800 personer. Kommunen ingår i Skellefteå
arbetsmarknadsregion och vid nedläggningen pendlade strax över 20 procent av
dagbefolkningen ut ur kommunen, de flesta till Skellefteå.
Fabriken var en av de största privata arbetsgivarna i Norsjö, vars näringsliv domineras av
tillverkningsindustri med mestadels små och medelstora företag. Kommunen rankades
som sårbar i Tillväxtverkets och Svenskt näringslivs ranking.
I kommunen (och kringliggande kommuner) finns lång historik av träarbete och snickeri –
inte minst kring fönster- och dörrtillverkning. Näringslivet upplevde vid Inwidos varsel
något av en högkonjunktur och kommunen hade de senaste tre åren före varslet upplevt
en svagt positiv befolkningsökning samtidigt som kommunen hade en hög
sysselsättningsgrad.
Övergripande fakta vid tidpunkten för nedläggningen
Händelse: Nedläggning
Omfattning

69 tjänster

Andel av förvärvsarbetande

3,7 %

Kommunfakta
Kommuntyp

Landsbygdskommun

Folkmängd

4 176

Befolkningsutveckling

0,20 %

Sårbarhetsrang

243
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Arbetsmarknad
Antal förvärvsarbetande

1 824

Förvärvsfrekvens i kommunen

81 %

Antal förvärvsarbetande i FA-regionen

36 960

Utbildning
Andel postgymnasialt utbildade

9,3 %

Andel anställda per bransch
Bransch

Procent

Jordbruk, skogsbruk och fiske

10,4 %

Tillverkning och utvinning

21,1 %

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1,8 %

Byggverksamhet

8,3 %

Handel

6,2 %

Transport och magasinering

3,9 %

Hotell- & restaurangverksamhet

1,5 %

Information & kommunikation

0,2 %

Finans- & försäkringsverksamhet

0,4 %

Fastighetsverksamhet

2,7 %

Företagstjänster

6,2 %

Utbildning

10,1 %

Vård & omsorg

22,2 %

Kulturella & personliga tjänster

3,6 %

Övrigt

1,5 %
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Exempel på kommunala insatser
När beskedet om nedläggningen offentliggjordes tog kommunen snabbt kontakt med
relevanta aktörer att involvera i en omställningsprocess.
Kommunen kontaktade
•
•
•
•

Region Västerbotten
Länsstyrelsen Västerbotten
Arbetsförmedling
Trygghetsrådet.

Företrädare för organisationerna bildade tillsammans med tjänstemän från kommunen
grunden i en samordningsgrupp. Samordningsgruppen arbetade i två parallella processer.
En som syftade till att antingen förmå Inwido att fortsätta verksamheten eller, om inte
detta lyckades, hitta en ny verksamhet som kunde ta över verksamheten. I den andra
processen skulle Arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet och varselsamordnare hitta ny
sysselsättning till de varslade.

Fortsatt eller ny verksamhet
Den första processen – att antingen få Inwido att stanna kvar eller att hitta ny verksamhet
– drevs av en arbetsgrupp (som var en del av den större samordningsgruppen). Den
bestod av kommunchefen, kommunstyrelsens ordförande och kommunens tillväxtchef.
Arbetsgruppen utökades senare med projektledaren för projektet ”Möjligheternas
Region”, ett samverkansprojekt mellan åtta av Västerbottens kommuner.
Arbetsgruppen organiserade sitt arbete i ett projekt under namnet ”Arbetsskapande
åtgärder” med kommunen som projektägare. Målet var att verka för att Inwidos
nedläggning skulle få så små konsekvenser som möjligt för såväl anställda som för
kommunen i stort. Projektet fokuserade på tre områden:
•
•
•

att utreda möjligheterna för fortsatt verksamhet för Inwido i Bjurträsk,
möjligheterna att hitta annan arbetsskapande verksamhet i lokalerna
samverkan med kommuner och företag i närområdet för att skapa fler och/eller
nya arbetstillfällen i Norsjöområdet.

Totalt avsatte kommunen och länsstyrelsen 500 000 kronor för genomförandet och stod
för hälften var. Region Västerbotten bidrog med tid från de egna tjänstepersonerna. I
januari 2016 projektanställdes en person som skulle ansvara för att driva arbetet.
Kommunen samverkade med kringliggande kommuner, som haft liknade erfarenheter –
bland annat Skellefteå och Robertsfors.

Exempel på regionala insatser
Region Västerbotten involverades tidigt i omställningsarbetet. De deltog i
samordningsgruppen och bidrog med kunskap och analysresurser. En del av arbetet
innebar att regionen tog fram underlag som visade om det fanns lönsamhet och
regionalekonomiska förutsättningar att driva verksamhet i Bjurträsk (och Västerbotten).
Kommunen använde inledningsvis underlagen i sin dialog med Inwido för att försöka
påverka dem att fortsätta sin verksamhet.
Regionen bidrog även med kunskapsstöd om hur en omställningsprocess går till, vilka
roller Arbetsförmedlingen och kommunen har och hur andra kommuner gjort.
Länsstyrelsen i Västerbotten finansierade en projektledare med inriktning mot
nyetablering i Inwidos tidigare lokaler. Landshövdingen lyfte frågorna på agendan genom
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att stå som värd för kommunens dialog med koncernledningen för Inwido om
möjligheterna att dra tillbaka varslet.
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Findus i Bjuv
I mars 2016 meddelade Findus att de skulle lägga ner sin enhet i Bjuv. Samtliga 450
anställda varslades (av dessa var 300 livsmedelsarbetare och 150 tjänstemän).
Nedläggningen beräknades även påverka ett stort antal lantbrukare i regionen indirekt.
För Bjuv, beläget i Nordvästra Skåne, innebar beskedet att kommunens största privata
arbetsgivare försvann. Kommunen, med omkring 15 000 invånare, var i hög grad
beroende av Findus verksamhet och varslet innebar att nära tio procent av kommunens
dagbefolkning förlorade arbetet (underleverantörer i form av lantbrukare räknas då inte
in).
Kommunen karaktäriseras i stor utsträckning av att vara industrikommun. Man har en
hög andel sysselsatta inom stora arbetsställen inom tillverkningsindustri och en låg andel
småföretag. Bjuv ingår Malmö-Lunds FA-regionen och räknas som en pendlingskommun
nära en större stad. Vid tillfället för nedläggningen pendlade nära två tredjedelar av
dagbefolkningen ut ur kommunen. Merparten till Helsingborg (drygt 2 300 personer).
Under åren före nedläggningen hade Bjuv haft en förhållandevis positiv utveckling –
befolkningen hade sedan 2010 ökat, efter att minskat stadigt under en lång period. Detta
tack vare en hög inflyttning från utlandet. Sysselsättningsgraden hade sedan 2010
samtidigt stigit i kommunen (det vill säga antal sysselsatta hade ökat snabbare än
befolkningen).
Hos dagbefolkningen var utbildningsnivån tydligt lägre än för länet som helhet och
kommunen rankades som en av de mest sårbara i Tillväxtverkets och Svenskt näringslivs
ranking.
Övergripande fakta vid tidpunkten för nedläggningen
Händelse: Nedläggning
Omfattning

450 tjänster

Andel av förvärvsarbetande

8,7%

Kommunfakta
Kommuntyp

Landsbygdskommun

Folkmängd

15 202

Befolkningsutveckling

0,67%

Sårbarhetsrang

265
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Arbetsmarknad
Antal förvärvsarbetande

5 175

Förvärvsfrekvens i kommunen

73 %

Antal förvärvsarbetande i FA-regionen

502 196

Utbildning
Andel postgymnasialt utbildade

8,1 %

Andel anställda per bransch
Bransch

Procent

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2,2%

Tillverkning och utvinning

33%

Energiförsörjning; miljöverksamhet

0,2%

Byggverksamhet

9,1%

Handel

9,2%

Transport och magasinering

2,9%

Hotell- & restaurangverksamhet

0,7%

Information & kommunikation

0,4%

Finans- & försäkringsverksamhet

0,6%

Fastighetsverksamhet

1,3%

Företagstjänster

8,4%

Utbildning

11,2%

Vård & omsorg

17,2%

Kulturella & personliga tjänster

2,7%

Övrigt

0,9%

Exempel på kommunala insatser
När kommunen fick information om nedläggningen valde de att arbeta inom två
övergripande områden:
Det första området handlade om att ta hand om den varslade personalen och ge dem
förutsättningar att hitta ny sysselsättning. Kommunen samverkade framför allt med
Arbetsförmedlingen.

43/48

Det andra området skulle ta tillvara anläggningarna och den mark som Findus ägde, för att
möjliggöra en nyetablering i någon form. I detta arbete hade kommunen nära samverkan
med Region Skåne, som tog en koordinerade roll i hela processen (mer om detta nedan). I
arbetet bildades en grupp bestående av Region Skåne, Bjuvs kommun,
Lantbruksuniversitetet, Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsakademin och Krinova
Science park (vid Högskolan i Kristiandsstad).
Gruppen tog fram en förstudie om hur anläggningen och kringliggande mark kunde
användas efter nedläggningen. Baserat på förstudien lämnade kommunen en
avsiktsförklaring till regeringen med en önskan om statligt stöd på 40 miljoner kronor för
omställningsinsatser. Önskan var att stödet skulle finansiera satsningar på fysisk
infrastruktur, till etableringen av ”Food Valley of Bjuv” och utvecklingen av en nationell
mötesplats för framtidens svenska matproduktion.
I avsiktsförklaringen lyfte kommunen behovet av en nationell samordnare för att se över
hur nya aktörer kunde etablera sig inom hållbar livsmedelsproduktion efter Findus.

Exempel på regionala insatser
Region Skåne har haft en central roll i omställningsarbetet, de har drivit på arbetet och i
april 2016 utsåg de en särskild samordnare med uppdrag att se över hur
livsmedelsindustrin i Bjuv bäst kunde bevaras. I samordnarens uppdrag ingick att få
innovatörer, investerare och företag att etablera sig i Bjuv.
Region Skåne har även samordnat grupper av aktörer som arbetat med forma en strategi
för att omvandla Findus anläggning till ett centrum för en ny, innovativ livsmedelsindustri.
Regionen var också ansvarig för att driva ett samverkansprojekt för att ta fram ett
konkretiserat konceptförslag för utveckling av siten. Förslaget togs fram i dialog med
regeringskansliet.

Exempel på nationella insatser
Regeringen har följt utvecklingen i Bjuv sedan nedläggningen annonserades. Regeringen
gav sommaren 2017 Region Skåne ett erbjudande: att inom ramen för den nationella
Livsmedelsstrategin stödja utvecklingen av innovationer i livsmedelskedjan och
innovativa livsmedelsföretag. I erbjudandet lyftes initiativen Bjuv – Food Valley of Bjuv –
som särskilt angeläget att utveckla. Med erbjudandet följde även 1 miljon SEK.
På regeringens uppdrag tillsattes en särskild kontaktperson hos Tillväxtverket som under
2017 medverkat som nationell representant i dialogen kring utveckling av Food Valley of
Bjuv.
Under 2018 satsades totalt 3,5 miljoner SEK på utvecklingen av konceptet Food Valley of
Bjuv. Det förberedande projektet finansierades med miljonen från regeringen, 1 miljon
SEK från Tillväxtverket, 1 miljon SEK från Region Skåne, och 250 000 SEK vardera från
Bjuvs kommun och från företaget som äger anläggningen.
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Northland i Pajala
I oktober 2014 kom beskedet om att Northlands gruva utanför Pajala skulle läggas ner.
Nedläggningen innebar att cirka 500 personer varslades. Av dessa var 300 anställda på
Northland Resources och 200 personer vid företaget Cliffton Mining, som ansvarade för
malmtransporter åt Northland.
Northland Resources påbörjade gruvbrytning av järnmalm vid Tapuli-gruvan år 2012.
Gruvdriften innebar att en lång period av befolkningsminskning i kommunen bröts. Efter
beskedet om att gruvdriften skulle påbörjas minskade utflyttningen från kommunen och
befolkningen ökade för gången sedan mitten av 1970-talet.
Nedläggningen av gruvan omfattade nära 17 procent av kommunens dagbefolkning på
totalt 2 900 personer och inverkan på det lokala näringslivet var därför mycket stort.
Pajala kommun ligger i den nordöstra delen av Norrbottens län. Vid Northlands
nedläggning hade kommunen cirka 6 300 invånare. Vid tidpunkten för nedläggningen
kännetecknades näringslivsstrukturen av ett högt inslag av små arbetsställen – omkring
en tredjedel av de förvärvsarbetande fanns i arbetsställen med färre än 10 anställda år
2014.
Sett till antalet sysselsatta var tillverkning, skogs- och jordbruk samt transport de största
näringarna.
Kommunen hade en förhållandevis hög förvärvsfrekvens, något som delvis kan förklaras
av ett negativt flyttnetto (där arbetslösa personer flyttar från kommunen). Pajala ligger i
Kiruna arbetsmarknadsregion.
I dagbefolkningen var cirka 15 procent pendlare 2014 (det vill säga bostad och arbetsort
ligger i olika kommuner). Befolkningen pendlade främst till grannkommunerna
Övertorneå och Kiruna, samt till Luleå.
Övergripande fakta vid tidpunkten för nedläggningen
Händelse: Nedläggning
Omfattning

500 tjänster

Andel av förvärvsarbetande

17%

Kommunfakta
Kommuntyp

Landsbygdskommun

Folkmängd

6 303

Befolkningsutveckling

0,13 %

Sårbarhetsrang

217
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Arbetsmarknad
Antal förvärvsarbetande

2 940

Förvärvsfrekvens i kommunen

82 %

Antal förvärvsarbetande i FA-regionen

16 085

Utbildning
Andel postgymnasialt utbildade

10,4 %

Andel anställda per bransch
Bransch

Procent

Jordbruk, skogsbruk och fiske

9,9%

Tillverkning och utvinning

16%

Energiförsörjning; miljöverksamhet

0,6%

Byggverksamhet

9,7%

Handel

8,1%

Transport och magasinering

6,4%

Hotell- & restaurangverksamhet

3,4%

Information & kommunikation

0,6%

Finans- & försäkringsverksamhet

0,5%

Fastighetsverksamhet

1,4%

Företagstjänster

6,4%

Utbildning

10,6%

Vård & omsorg

21,0%

Kulturella & personliga tjänster

3,4%

Övrigt

1,5%

Exempel på kommunala insatser
I samband med nedläggningen genomförde kommunen främst tre övergripande insatser.
Kommunen
•

minskade de investeringar som kopplats till gruvan och den befolkningsökning
som den förväntades generera. Konkret innebar det att kommunen avvaktade med
att investera i ett nytt reningsverk, bostadsbyggande och en ny skola
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•
•

tog kontakt med Näringsdepartementet och riksdagspolitiker för att undersöka
möjligheterna att få ekonomiskt stöd för att motverka konsekvenserna av
konkursen
bildade i nära samråd med Länsstyrelsen i Norrbotten den så kallade
Pajalagruppen, en samverkansgrupp där bland annat företrädare från
Länsstyrelsen, Pajala kommun och Arbetsförmedlingen deltog. Målsättningen var
att samordna arbetet med att möta nedläggningen.

Genom kommunens näringslivsbolag tog de kontakt med lokala företag för att se vilket
stöd de behövde.
Kommunen tog fram studien Samhällseffekter av fortsatt resp. avvecklad gruvdrift i
Kaunisvaara för Pajala med grannkommuner och det betydelsefulla Norrbottniska
Gruvklustret. Studien belyste positiva samhällseffekter av gruvdrift i Pajala och
möjligheterna för framtiden, och tydliggjorde negativa samhällseffekter av nedlagd
gruvdrift.

Exempel på regionala insatser
Länsstyrelsen var, tillsammans med kommunen, drivande i att bilda den så kallade
Pajalagruppen. Utöver deltagandet i samordningsgruppen hade länsstyrelsen en rad
uppgifter kopplat till sitt myndighetsuppdrag där de
•

•

ansvarande för administrationen av utbetalningen via den statliga lönegarantin. I
praktiken innebar det att med kort varsel säkerställa att lön till ett hundratal
personer betalades ut (detta påverkade inte omställningsprocessen i sig, däremot
bidrog det till att lindra effekterna i den lokala ekonomin)
tillsammans med Luleå Tekniska universitet, Vinnova och det regionala
näringslivet startade ett arbete med att undersöka förutsättningarna för
långsiktigt hållbar gruvdrift.
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