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Verksamhetsbeskrivning enheten för Strategisk
utveckling
Enheten är i ny från årsskiftet 2019 och har ett brett uppdrag, men som i sin merpart är
finansierad för att hantera frågor som kan beskrivas som ”generell näringslivsutveckling.”
För att tydliggöra enhetens uppdrag i dagsläget (kan förändras över tid) lämnas följande
beskrivning av uppgifterna.
1. Näringslivsutveckling
• Driva arbetet enligt kommunens näringslivsstrategi
• Arbeta med kompetensförsörjning för det geografiska området Pajala kommun
• Stärka kommunens synlighet främst med tanke på kompetensförsörjning
• Arbeta med att stärka bostadsmarknaden genom fortsättning av pågående förstudie
• Arbeta med strategiska arbetsmarknadsfrågor exempelvis gentemot Lapplands
lärcentra, Arbetsförmedlingen, Sommarföretag m.m.
• Kontaktpunkt för vår samverkan med andra så som Nyföretagarcentrum, IUC,
Regionala projekt och organisationer med inriktning näringsliv.
• Eventuellt kommunalt ansvar för ett fortsatt arbete inom ramen för LONA förstudien.
2. Landsbygdsutveckling
• Arbeta med strategiska frågor där kommunen kan vara möjliggörare för att arbeta,
driva företag och bo över så stor del av kommunen som möjligt.
• Utreda och utveckla gemensamma transporter av gods och personer i kommunen,
utifrån ett helhetsperspektiv där samhällsbetalda resor är en del. Detta för att
effektivisera men också öka servicen till företag och medborgare utanför centralorten.
• Utreda utformningen av föreningsstöden, bland annat för att möjliggöra en politisk
prioritering utifrån faktorer så som kön, ålder, geografi och ökad livskvalitet och
attraktivitet i Pajala.
3. Digitalisering
• Driva det förvaltningsövergripande digitaliseringsarbetet i Pajala kommun utifrån
Digitaliseringsstrategin. Detta med fokus på e-tjänsteplattformen för att möjliggöra för
näringsliv och medborgare att kunna hantera ärenden 24/7 och för att öka
servicenivån samt att bidra till ökad effektivitet.
4. Framtid
• Att hitta former och långsiktigare finansiering för enhetens fortlevnad efter att de
externa medel från tillväxtverket upphör. I uppdraget ingår också att hitta en
finansiering för en breddning av verksamheten där även interna
utvecklingsfrågor/utredningar kan hanteras. Som exempel kan nämnas
genomlysningar av verksamheter, framtida strategier inom olika områden samt
hantering av riktade statsbidrag.
5. Övriga uppdrag
• Övriga uppdrag kan liksom för alla verksamheter tillkomma som främjar
näringslivsutvecklingen i kommunen.
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