Pressmeddelande
Etableringen av Facebooks serverhallar i Luleå
Nätverket för starka industrikommuner har träffats i Luleå den 6/4-7/4 och den här gången
samlade mötet kommunledningarna i 15 av medlemskommunerna. Värd för mötet var
kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun, Yvonne Stålnacke (S). Temat var "Basindustrin i
IT-samhället" och Luleå kommun informerade om vad etableringen av Facebooks datacenter
betyder för regionen och basindustrin. Etableringen kom till på grund av Luleås unika styrkor.
En av styrkorna är "Säker elleverans", genom den industri som finns i kommunen. En slutsats
som kan dras är att industriell förnyelse och innovation kräver kommunalt mod och ledarskap.
Det handlar också om att våga utmana sitt eget management och ledarskap. En flexibel
kommunal organisation är också en viktig faktor.

Flyktingsituationen som regional tillväxtfaktor
Vid mötet behandlades bland annat flyktingfrågan, som ju är mycket aktuell i de flesta av
kommunerna. Frågan är därför hur flyktingsituationen kan och bör ses som en tillgång och
regional tillväxtfaktor i regionerna och kommunerna. Inte minst i industrikommunerna där
industrin har problem med kompetensförsörjningen och samtidigt ett mycket stort
rekryteringsbehov. Swedbanks chefekonom Flyktingströmmen avtar nu och utmaningen
består i att integrera dessa grupper i samhället och se till att de kommer i arbete. För
industrikommunerna handlar det nu om att hitta arbetstillfällen som gör att dessa grupper vill
stanna kvar i kommuner utanför storstadsområdena trots den urbaniseringstrend som finns.
Samtidigt är det en fördel att komma till en mindre kommun där man inte blir så anonym utan
kan assimileras bättre i samhället än i storstaden.Industrikommunerna diskuterade även hur
nätverket på lämpligt sätt kan påverka regeringen för att ge mandat när det gäller tydlig
samordning i länen och regionerna för att skapa aktiviteter som främjar integration och tillväxt.
Det goda exemplet i det fallet är Norrbotten där länsstyrelsen har ett tydligt och samordnande
ansvar och arbetar utifrån en särskild handlingsplan för integration och tillväxt. Samverkan
mellan olika aktörer i samhället är då centralt och det civila samhället med alla ideella krafter är
en resurs.

Energifrågan viktig för industrikommunerna
Industrikommunerna arbetar också med olika tematiska områden av intresse. Ett av områdena
avser energifrågor. Energisystemet måste, som en av samhällets viktigaste infrastrukturer vara
stabilt och långsiktigt.
Energiinvesteringar är långsiktiga därför måste också energipolitiken vara långsiktig med stabila
spelregler för industrin när den uppträder som såväl producent som konsument av energi. Om

det ska ske långsiktigt hållbara investeringar i Sveriges framtida energisystem krävs att politiska
målsättningar och spelregler är trovärdiga och långsiktiga. De svenska industrikommunerna vill
vara en aktiv part i diskussionen om hur energiomställningen i Sverige ska genomföras utan att
den medför allvarliga problem för de stora energianvändarna i svensk industri.

Smart industri
Sveriges nyindustrialiseringsstrategi presenterades av ledamoten i näringsutskottet Ingemar
Nilsson. Strategin ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i
svensk industri mer attraktiva. Digitaliseringen och nya möjligheter till automation öppnar ett
fönster för en nyindustrialisering av Sverige. Samtidigt blir konkurrensen från omvärlden allt
hårdare, men automatisering och utveckling av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att
tillverka i Sverige genom vår tillgång till kunskap och kompetens. I det sammanhanget ser
industrikommunerna möjligheter att attrahera nya verksamheter.

Samverkan kring kommunal upphandling
Ett annat intressant tematisk område rör offentlig och inte minst kommunal upphandling. Den
offentliga sektorn har en betydande upphandlingsverksamhet. Sammantaget uppgår
upphandlingsvolymen till cirka 600 miljarder per år. Kommunerna svarar för 2/3 av den
offentliga verksamheten. Det är viktigt att den kommunala upphandlingsverksamheten styrs så
att innovationer och industriell förnyelse gagnas. Upphandlingsfrågorna måste därför hanteras
på strategisk kommunledningsnivå. I industrikommunerna finns en rad industrier som ibland
har behov att tidigt demonstrera nya produkter eller tjänster. Industrikommunerna bör därför
ha goda förutsättningar att samarbeta när det gäller innovationsupphandlingar och
uppbyggnad av demoplatser för nya lösningar. Det kan exempelvis handla om ny hållbar
kollektivtrafik, ny och starkt kostnadseffektiv belysningteknik med svenskbaserad LED,
avfallshantering i stadsmiljö och digitaliseringen och förnyelse av kommunernas tjänste- och
serviceutbud till kommuninvånarna inom olika områden så kallade Smart Cities.

Industrikommunerna i Almedalen i sommar
Industrikommunerna har under det senaste året identifierat ett antal avgörande faktorer som
kan stärka det lokala näringslivet. Nu planeras därför ett seminarium i Almedalen där
industrikommunerna hoppas på statsminister Stefan Lövéns medverkan för att vid seminariet
redovisa sin och regeringens syn på förutsättningarna för att svensk industri ska kunna
motsvara dagens och morgondagens behov.

Nätverket flr starka industrikommuner bildades 2015 och syftet är att lyfta fram de frågor som är viktiga för
vår industris och våra kommuners fortsatta utveckling. Nätverket samlar f n följande kommuner:
Arvika kommun, Borlänge kommun, Finspång kommun, Gislaveds kommun, Kiruna kommun,
Kristinehamns kommun, Luleå kommun, Mariestads kommun, Olofströms kommun, Oxelösunds
kommun, Oskarshamns kommun, Perstorps kommun, Sandvikens kommun, Skövde kommun, Södertälje
kommun, Timrå kommun, Trollhättans stad, Örnsköldsviks kommun och Östhammars kommun.
Nätverkets administreras av Oskarshamns kommun och sekretariatsansvarig är marknadschef Ted
Lindquist. Telefon: 0491-764286, e- post: ted.lindquist@oskarshamn.se .

