


Vår verksamhetsidé beskriver på ett bra sätt det arbete som ska utföras i bolaget. 
Det handlar helt enkelt om att vara en drivkraft, eller nav för aktiviteter, möten och 
sammanhang som kan skapa tillväxt och öka kunskapen och intresset för Sundsvall 
bland investerare, besökare och för dem som redan bor här. 
För att få bästa möjliga effekt av det arbetet, utgår vi i Näringslivsbolaget från fem 
prioriterade områden. Här beskriver vi ett axplock av vår verksamhet och vårt service- 
utbud, på naringslivsbolaget.se hittar du mer detaljerad information och kontaktupp- 
gifter till våra medarbetare.

I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna 
stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall
Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, 
ge goda förutsättningar för nyetableringar, fler besökare samt 
utveckla och stötta befintliga företag.
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Varumärkesarbetet är övergripande allt arbete i Näringslivsbolaget 
och en del av Sundsvalls kommuns viktigaste styrdokument RIKARE 
(den hållbara tillväxtstrategin 2021). Varumärkesarbetet handlar 
om att öka nyfikenheten och intresset för vår stad, få fler att besöka 
oss och allra helst etablera sig här. Att visa på Sundsvalls konkurrens- 
fördelar i en omvärld, där endast ett fåtal regioner växer.

I början av december 2015 bjöds cirka 300 sundsvallsbor in till två unika 
vernissager i Riksbankens gamla lokaler på Storgatan. 10 fotografer fick 
med två bilder var tolka ”Norrland” och ”Huvudstad”. Resultatet blev 
20 fantastiska bilder, eller tio kontraster, och projektet blev mycket 
uppmärksammat. 
- Ett jättespännande uppdrag att få ge min bild av min kontrastrika 
barndomsstad, hoppas att det kan bidra till att lyfta Sundsvall 
ytterligare, var rikskände fotografen och filmaren Jens Assurs 
kommentar till fotoprojektet. (på naringslivsbolaget.se finns 
bland annat en film om utställningen och projektet)
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Ambassadörsprogrammet är ett av våra viktigaste redskap för att skapa intresse och öka 
stoltheten för Sundsvall som plats. Idag har Sundsvall 13 officiella ambassadörer. Sex av 
dessa är företagare, en – Kjell Lönnå – är hedersambassadör, och sex ambassadörer, med 
Charlotte Kalla i spetsen är profiler som är välkända även på riksplanet. 



Samverkan är nyckelordet för nya etableringar. Det kan handla om det 
stöd och den service som vi kontinuerligt – tillsammans med ett tiotal 
andra myndigheter och organisationer – ger till de personer som står i 
begrepp att starta eget. Vi samverkar även med olika nätverk, exempelvis 
CER (Centrum för forskning om ekonomiska relationer), i syfte att få nya 
och etablerade företag att förlägga verksamhet i Sundsvall. Flytta hit- 
servicen ska underlätta flytten till Sundsvall även för medföljare. 
Vi erbjuder både generella och riktade offerter på allt vad Sundsvall 
har att erbjuda ett företag som vill etablera sig här.

Under bolagets första fyra år var vi på ett eller annat sätt 
involverade i närmare 30 etableringar som har gett över 300 
arbetstillfällen. SEB:s avdelning för telefonbankstjänster och 
Com Hems nya sundsvallskontor är ett par av de viktigaste 
etableringarna i kommunen på flera decennier.

Etableringar – 
nya arbetstillfällen
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- Jag är imponerad över hur hela Sundsvall har gått samman för att få oss att komma hit.  
Näringslivsbolaget har gjort en fantastisk insats, och det betyder mycket när man ska 
etablera sig, vi har känt oss väldigt välkomna. Annika Falkengren, VD SEB.



En god service och uppbackning till de företag som redan finns här är 
fundamentalt ur sysselsättningssynpunkt. Att besöka företag och 
identifiera deras tillväxthinder och behov är ett viktigt arbete för 
Näringslivsbolaget. Vid behov skapar vi utvecklingsråd, utbildningar 
eller andra aktiviteter som svarar upp mot det företagen efterfrågar. 
Stöd till företag som vill exportera, samt information kring mark och 
lediga lokaler ingår också i vår grundservice, liksom bredbandslotsen 
med uppgift att förbättra den digitala infrastrukturen i hela kommunen.

Att anordna Tidiga kundmöten inom ramen för kommunens Servicegaranti, 
är ett av Näringslivsbolagets viktigaste uppdrag. Vår koordinator ser till 
att företagare som behöver ett flertal tillstånd, snabbt får träffa alla 
berörda handläggare/förvaltningar vid ett och samma tillfälle för 
att undanröja onödig byråkrati.

- Det fungerade helt suveränt. Alla berörda parter kom hit till mig 
för att diskutera ärendet och jag fick kontakt med många som jag 
sedan haft dialog med, säger Rickard Lindfors, Lindfors Glas, som 
kom i kontakt med Tidigt kundmöte när han skulle investera i en 
utbyggnad på sin företagstomt. 

Befintliga företag



Befintliga företag

Investeringar och upphandlingar i 
miljardklassen är på gång i Väster- 
norrland. För att du och ditt företag 
ska kunna få den kunskap och de 
kontakter som behövs för att kunna 
ta del av alla de stora investeringar 
som görs genom offentliga upphandlingar, 
så är Upphandlingsdagen i Västernorrland 
det absolut viktigaste instrumentet. 
På Upphandlingsdagen 2015 deltog 240 
personer från företag, myndigheter, 
kommuner och landsting.

- Jag tycker att den här typen av initiativ 
är jätteviktiga, att man har ett samtal 
mellan upphandlade myndigheter och 
leverantörer. Det är många kommuner 
här i Västernorrland som prioriterar 
upphandlingsfrågor och det är väldigt bra. 
Civilminister Ardalan Shekarabi var 
gästtalare på Upphandlingsdagen 



En fördubblad omsättning för besöksnäringen 2021 (Destinationens mål). Det är det högt ställda 
huvudmålet för det breda arbete som görs inom det här affärsområdet. Siffrorna visar att vi är 
på god väg att infria det målet. Att antalet gästnätter och omsättningen inom handel och 
restauranger ökar starkt bevisar att Sundsvall är på väg att bli ett riktigt attraktivt besöksmål. 
Vår genomarbetade turiststrategi, destinationssamarbetet med Ånge och Timrå – här ingår 
tjänsten destinationsutvecklare – samt de marknadsföringsavtal vi träffar med elitidrott och 
evenemangsarrangörer, är andra viktiga arbetsfält inom området besöksnäring. 
Vårt digitala upplevelserum Stenstan Visitor Center, integrerat med Turistbyrån 
är också ett populärt besöksmål i sig, där det primära syftet är 
att lyfta kulturarvet Stenstan.

I maj 2015 startade Sundsvall Convention Bureau, ett strategiskt 
verktyg för att hjälpa lokala värdar att locka möten och evenemang till 
Sundsvallsregionen. Syftet är främst att förflytta kunskap hit och 
förädla den, vilket hjälper oss att skapa tillväxt och att göra 
Sundsvallsregionen till en attraktivare region att besöka, arbeta, 
forska, bo och investera i.

- Vi står oss verkligen i konkurrensen om dessa möten och kongresser 
och nu med en Convention Bureau får vi någon som aktivt arbetar 
med att förmedla detta. Ulrika Widmark Norberg, Elite Hotel Knaust.

Besöksnäring



SM-veckan 2015 är ett bra exempel på hur vi i Sundsvall arbetar med stora arrangemang. 
Nästan 40 000 åskådare och 8 000 deltagare och medföljare var på plats under veckan och 
arrangemanget blev en succé både vad gäller uppmärksamhet ute i landet och turistekonomiskt. 
3 200 artiklar belyste SM-veckan och turistomsättningen uppgick till 66,5 miljoner kronor.  
Båda resultaten är rekord för konceptet SM-veckan.



Näringslivsbolagets företagarfrukostar den sista onsdagen varje månad, 
lockar alltid uppemot 200 besökare. Vi vet även att det här har utvecklats 
till en mötesplats där det skapas varaktiga affärsförbindelser och görs 
konkreta affärer. Men Näringslivsbolaget söker hela tiden nya samarbets- 
partners och nätverk, både på hemmaplan och i andra kommuner och 
länder, för att bidra till att utveckla Sundsvall. På samma sätt 
förmedlar vi nätverkskontakter och information till våra företagare, 
föreningar, arrangörer och andra kommunala instanser.

Nätverk

- Jag tycker att företagarfrukosten är jättetrevlig. Det är ett bra 
forum och ett perfekt tillfälle att träffa många människor under en 
kort stund. Det är alltid intressanta teman och en bra variation. 
Therese Brink, Almi 



Nätverk

Vi behöver nätverka och lära oss av andra för att utvecklas. Vi behöver också få veta mer om trender, statistik 
och utbildningar för att skapa tillväxt inom de enskilda besöksnäringsföretagen. Därför samlar vi alla företag 
som vill inom destinationen, till branschdagar ett par gånger om året. Lärorikt, kontaktskapande och framförallt; 
en födelseplats för goda affärer. 

- För mig är branschdagen viktig dels för att den ger möjlighet att upprätthålla och skapa nya relationer och 
dels för att jag lär mig mer om den bransch jag verkar i, både genom föreläsningar och genom personliga 
kontakter. Dessutom innebär branschdagen att jag och min verksamhet blir tillgänglig för affärer, frågor 
och kunskapsförmedling. Elisabeth Eng-Åkerlund, biografchef Filmstaden.



Sundsvall står inte längre och faller med enskilda verksamheter och företag. 
Idag finns cirka 9 000 företag fördelade på 457 branscher, fler än någon 
annan kommun i norra Sverige. Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar 
och Sundsvall har blivit ett eldorado för investerare, eftersom det finns planer 
och behov kring nybyggnationer, renoveringar och infrastrukturprojekt i storleks- 
ordningen 10 miljarder kronor som ligger och väntar på hugade investerare.
Besöksnäringen blir också en allt starkare bransch, och idag är Sundsvall en av 
ett fåtal regioner i landet som ser ut att kunna leva upp till det nationella målet 
om en fördubblad omsättning inom turistnäringen till år 2020 (jämförelseår 2010).
Det här har gjort att WSP – ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag – 
har gett Sundsvall det högsta betyget (5) när det gäller robust tillväxtpotential. 
Ingen annan kommun norr om Dalälven kom upp till det betyget.
I hela denna förändrings- och tillväxtprocess har Näringslivsbolaget sin givna roll. 
Vi ska vara navet och den naturliga samarbetspartnern i allt som har med etableringar, 
företagande, besöksnäring, nätverkande och varumärkesarbete att göra. 
Välkommen till oss i Stadshuset mitt i stan, eller på webben, naringslivsbolaget.se 

Den klassiska industristaden 
Sundsvall håller på att byta skepnad  
Bank-, pension-, försäkrings- och IT-branscherna växer 
så det knakar och kompletterar de traditionellt starka 
branscherna som skogsindustrin och handeln.
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Kommunstyrelsens ordförande Peder Björk i mitten var en av dem som tog det historiska första 
spadtaget när byggföretaget Lillskär påbörjade byggandet av 63 bostadsrätter på Norra Kajen.
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