Arbetslösheten i kommunen är låg.

5.3 NÄRINGSLIV, OFFENTLIGA VERKSAMHETER
OCH ARBETE
Kommunens kontaktperson: Thomas Östlund

Köpkraften hos invånarna är god och vi har ett
balanserat utbud av varor och tjänster i hela kommunen. I butikerna finns ett stort utbud av lokalproducerade produkter.

Kommunens näringslivsarbete ska inspirera till innovation och förnyelse, stötta utveckling i befintliga
verksamheter samt främja entreprenörskap, nyföretagande och nyetableringar. Sektorerna besöksnäring, digitala näringar och energinäringen är prioriterade.

Utvecklingen sker snabbare nu än någonsin och för
att underlätta för nya verksamheter och etableringar
har kommunen god framförhållning och flexibilitet i
planeringsprocessen.

För att vara en attraktiv kommun att bo och verka i
och ha en tillfredställande befolkningsutveckling är
satsningar på det lokala näringslivet en viktig del av
den kommunala verksamheten.

Besöksnäring
Besöksnäringen har stor potential och är en viktig
del i kommunens utveckling. Insatser för besöksnäringen främjar också kommunens attraktionskraft
och bidrar till invånarnas möjligheter till ett brett
utbud av aktiviteter och upplevelser.

Det befintliga näringslivet ska inspireras till utvecklings- och tillväxtinsatser. Nya etableringar ska lockas
genom en aktiv marknadsföring och ett kontinuerligt
arbete med kommunens attraktionskraft.
Näringslivsavdelningen ska stötta och initiera insatser som främjar företagsklimat, affärsutveckling,
hållbar tillväxt, arbetskraftsförsörjning, innovation
och entreprenörskap.
Sollefteå 2030
Näringslivet i Sollefteå kommun har ett tydligt fokus
på besöksnäring, digitala näringar och energinäringen.
Besöksnäringen har utvecklats och i kommunen
finns nya anläggningar för boende, rekreation och
upplevelser. Antalet internationella besökare har
ökat.
Skogsnäringen är en basnäring men också en tydlig samarbetspart inom besöksnäringen och bidrar
kreativt till utveckling av attraktiva miljöer, i skog
och mark.
Kommunen har hög attraktivitet för etablering av
digitala näringar och serverhallar.

Det ökande intresset för natur- och kulturturism
skapar förutsättningar för utveckling. Naturen är
en viktig resurs. Skogarna och älvdalarna ger unika
möjligheter till upplevelser och rekreation.

Även de gröna näringarna har utvecklats och andelen lokala produkter ökar.
Ett resultat av insatser för företagsklimat, affärsutveckling, arbetskraftsförsörjning, innovation och
entreprenörskap är att kommunen är attraktiv för
nyföretagande, inflyttning och etableringar.

Behovet av boende, både anläggningar och privata
fritidsboenden, på attraktiva platser kommer att öka.
Vandrings-, skid-, skoter- och kanotleder kommer
att ha en ökad efterfrågan. Tillgången till tysta miljöer kommer med all sannolikhet att vara en styrka.
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Fisketurismen har stor potential att utvecklas. Andra
aktiviteter i anslutning till älvarna är också möjliga
att utveckla.

Entreprenadnäringen och näringar kopplade till
skogsindustrin, energisektorn samt besöksnäringen
är huvudnäringar i Näsåker.

Allt detta innebär att nya miljöer för besöksnäringen
behöver reserveras samtidigt som specifika områden
ska skyddas och bevaras.

Långsele
Företagandet präglas av småskalighet och den övervägande delen av företagen har färre än 5 anställda.
Entreprenadnäringen och näringar kopplade till
transport- och skogsindustrin, möbel och dagligvaruhandel samt energisektorn är huvudnäringar i
Långsele.

Förutom de utpekade riksintresseområdena med
stora natur- och kulturvärden och värden för frilutslivet, föreslås att områden reserveras för besöksnäring (se kommunkartan).
Digitala näringar
De digitala näringarna utvecklas snabbt och på hög
innovativ nivå. Det ökade användandet av digital
teknik skapar behov för lagring av data.
Kommunen är mycket konkurrenskraftig när det
gäller serverhallar för lagring, så kallade megaciter.
Idag finns ett utpekat område i Hamre, Långsele, se
ortskarta Långsele. Ytterligare områden för dessa
anläggningar bör identifieras och reserveras.
Handel och industri
Inget omedelbart ökat behov av mark för handelsetableringar och tillverkningsindustri föreligger utan
är för tillfället tillgodosett i befintliga detaljplaner.
Näringslivet i orterna
Sollefteå
En majoritet av företagande finns inom handel,
företagstjänster och byggverksamhet. Även energisektorn har en hög representation. Näringslivet
består till största delen av företag med färre än tio
anställda.

Ställningstaganden
Genomföra det av kommunfullmäktige 2014-06-23
antagna målet att i Sollefteå kommun etablera ett
kompetenscentrum inom området förnybar energi.

Junsele
Företagandet präglas av småskalighet och den övervägande delen av företagen har färre än 5 anställda.
Entreprenad- och besöksnäringen samt energisektorn är huvudnäringarna i Junsele.

Områden för etablering och utveckling av besöksnäringen ska reserveras (se kommunkarta och
respektive ortskarta i Del 1 av Samrådshandlingen,
sid. 23-26).

Ramsele - Edsele
Företagandet präglas av småskalighet och den övervägande delen av företagen har färre än 5 anställda.
Entreprenadnäringen och näringar kopplade till
skogsindustrin samt energisektorn är huvudnäringar
i Ramsele.

Det av kommunfullmäktige 2014-05-26 antagna
visionsprogrammet för Hallstaområdet ska genomföras.

Näsåker
Företagandet präglas av småskalighet och den övervägande delen av företagen har färre än 5 anställda.
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