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Extern servicedeklaration: Näringslivsservice 
 

 Vårt uppdrag 
 
Näringslivsarbetet i Gällivare kommun syftar till att skapa ett gott klimat för investeringar, 
etableringar, nyföretagande och utveckling av företag. 
 
Arbetet sker i nära samarbete mellan kommunen, företag och näringslivets organisationer. 
Ekonomiskt stöd ges till utvecklingsinsatser av olika slag och för offensiv marknadsföring 
och information. Stödet ska underlätta för Gällivares näringsliv att växa och breddas och 
skapa fler arbetstillfällen.  
 
Insatser inom näringslivsarbetet beslutas av kommunstyrelsens näringslivsutskott och 
handläggs av Utvecklingsenheten. 

 
 

 Tjänster & servicenivå 
 
Utvecklingsenheten ansvarar för näringslivsservicen som omfattar:  

 
- Kontaktfunktion för näringslivet  
- Stöd till företags- och näringslivsutveckling 
- Företagslotsning 
- Support vid etableringar, företagsutveckling, nyföretagande 
- Information, vägledning och lotsning kring mark, lokaler, finansiering m fl i 

företagsrelaterade ärenden 
- Support vid företags- och näringslivsutvecklande projekt samt egna projekt 

 
Utvecklingsenheten har löpande dialogmöten med Näringslivets organisationer. 

 

 Svar på frågor 
 
Vi tillhandahåller uppdaterade och aktuell information på www.gellivare.se/Naringsliv . Där 
finns också kontaktuppgifter till Utvecklingsenheten och Näringslivsutskottet¨. 
 
Du når oss snabbast genom Företagslotsen tel 0970-18 000, epost: 
foretagslotsen@kommun.gellivare.se. Du är garanterad återkoppling inom 2 arbetsdagar.  
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Blankett för ansökan om stöd till företagsutveckling eller näringslivsprojekt finns på 
www.gellivare.se/Naringsliv under fliken ”Kommunalt”. Där hittar du också ett 
sammanträdesschema för Näringslivsutskottet. 
 

 Tillgänglighet 
 
Utvecklingsenhetens kontor är öppet 7:55- 16:30, vid speciella behov kan vår personal även 
nås på telefon eller e-post utanför kontorstid.  

 
 Hjälp oss att hjälpa till 
 
Utvecklingsenheten strävar efter korta handläggningstider. Ärenden som rör ansökningar om 
bidrag som inte överstiger ett prisbasbelopp (42 200 kr för 2010)  kan i de flesta fall beslutas 
inom 1 vecka. Det förutsätter en komplett ifylld ansökan enligt vad som framgår på 
ansökningsblanketten.  
 
Beslut om större ansökningar eller om ansökan är av principiell betydelse behandlas ansökan 
av Näringslivsutskottet enligt sammanträdesschema. 


