Stödsystem för företag
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En kortfattad beskrivning av stödsystemet för företag – i form
av olika näringslivsaktörer
Luleå kommuns målsättning är att bidra till en effektiv struktur för att stimulera och stödja
tillväxt i näringslivet. Det handlar bl a om att skapa en effektiv stödstruktur för företag:
• vi vill stödja nyföretagande i alla faser – från nystart till snabbt växande
tillväxtföretag och nyetableringar
• vi vill stödja befintliga företag att utvecklas och växa.
En del av det vi gör sker i form av stöd till organisationer som främjar näringslivsutveckling
andra delar sker i form av projekt (ofta EU-projekt). Luleå kommun gör väldigt lite själv som
ensam aktör, i nästan allt vi gör samarbetar vi med andra organisationer. Detta gör att vi
samlar resurser och använder organisationers kompetens effektivt.
Nedanstående beskrivning är övergripande och syftar till att lyfta fram de organisationer
som är övergripande och har breda målgrupper.

Företagslotsen – en dörr in
Företagslotsen, som även ibland kallas för ”en dörr in”, ska underlätta kommunikationen
mellan företagen och kommunen samt andra aktörer. Det kan handla om hjälp att hitta en
kommunal eller privat lokal, eller hjälp att kontakta rätt personer från olika kommunala
förvaltningar. Företagslotsen är ett nätverk med nyckelpersoner från fem kommunala
förvaltningar och Luleå Näringsliv, där Luleå Näringsliv har funktionen som samordnare
och nav. Luleå Näringsliv AB är ett mellan näringslivet (51%) och kommunen (49%) samägt
bolag.
Företagslotsen har kunskap om det lokala och regionala näringslivet och de olika
stödorganisationerna och kan därför guida företagare eller blivande företagare rätt. Hit kan –
samtliga företag och företagsfrågor slussas. Företagslotsen är Luleå kommuns ”ingång” om
företag önskar hjälp eller behov uppstår. Här finns kunskap om andra organisationer som
omfattar branscher eller specialområden.
Vid Luleå Näringsliv finns också hjälp och stöd för företag från andra delar i Sverige eller
världen som önskar etablera sig i vår region.
http://www.lnab.se/foretagslots.4.324d5ae011fb70fefb980008315.html
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Tillvarata och stimulera nya idéer – entreprenörskap i skolan
Ung Företagsamhet Norrbotten
Ung företagsamhet Norrbotten stimulerar elever att driva UF-företag genom att under ett
läsår starta, driva och avveckla ett UF-företag. Ung Företagsamhet arrangerar
handledarutbildningar för lärare.
http://www.ungforetagsamhet.se/

ENA - entreprenörskap, nätverk och arena
Ena syftar till att ge pedagoger som arbetar i förskola, grundskola eller gymnasium en
plattform för nätverk med näringslivet och kunskapsuppbyggnad kring entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande.
http://www.teknikenshus.se/skola/projekt/ENA/ENA.htm

Nyföretagande – utveckling av affärsidén eller innovationen
EntreprenörCentrum
EntreprenörCentrum är en resurs dit alla kan vända sig för att få hjälp att utveckla
sin affärsidé - eller innovation - från idé till växande företag. EntreprenörCentrum erbjuder
en mängd kostnadsfria tjänster, varav en är rådgivning. Här kan även den som ska köpa ett
företag få hjälp med att värdera köpet och se över vad det innebär och vilka framtida
möjligheter som finns.
http://www.entreprenorcentrum.se/norrbotten

Coompanion Norrbotten
Coompanion är en resurs för dem som vill starta eget. Här erbjuds stöd och rådgivning till
alla som vill starta värderingsstyrda/kooperativa och sociala företag. Coompanions tjänster
är kostnadsfria och omfattar hela utvecklingsprocessen från idé till företag.
http://www.coompanion.se/norrbotten

Inkubatorer
En inkubator är en fysisk miljö där unga företag kan utvecklas till tillväxtföretag.
I Luleå finns två inkubatorer.

Aurorum Business Incubator, ABI
ABI erbjuder entreprenörer möjlighet att noggrant utvärdera sina affärsidéer före de beslutar
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sig för att etablera ett företag. Vidare underlättar ABI start och uppbyggnad av nya
tillväxtföretag genom att erbjuda kontor, kompetens och stöd för att skaffa kapital.
http://www.a-b-i.se/

Krenova
Krenova arbetar med att stötta personer inom den kreativa sektorn att starta och driva eget
företag. Krenovas huvudsakliga resurser är uppdelade i tre delar: inkubator, seminarier och
entreprenörsprogrammet. I inkubatorn erbjuds kreatörer en kontorsplats, utrustning och i
vissa fall en personlig coach.
http://www.krenova.se/

Tillväxtföretag
Connect Norr
Connect Norr sammanför företagare med kompetens och kapital. Det sker bland annat
genom språngbrädeprogram där entreprenören får presentera sin affärsidé för en erfaren
expertpanel. Panelen hjälper till med råd och tips för hur det tillväxtföretaget ska agera för
att snabbt kunna växa och utvecklas. Just kapitalanskaffning är ofta en viktig beståndsdel i
Språngbrädeprocessen.
http://www.connectsverige.se/norr.aspx/

LTU Karriär

LTU Karriär hjälper företag att komma i kontakt med de kompetenser på Luleå tekniska
universitet som kan stärka konkurrenskraften i företaget, det kan vara exjobb, projekt i
klasser, kontakter med doktorander/forskare, eller att sy ihop studiebesök.
http://www.ltu.se/edu/karriar
CENTEK - Företagsbron
Centek hjälper företag att komma i kontakt med rätt person på universitetet för att få stöd i
företagets marknadsutveckling, produktutveckling eller forskningsprojekt.
http://www.ltu.se/ltu/for-naringslivet/Kontakt
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen kan ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring,
innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns
särskilda stöd finns för företag på landsbygden. Företag i Luleå tätort omfattas oftast inte av
stöden.
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-ochforeningar/foretagsstod/Pages/default.aspx
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Verksamt.se
Information och e-tjänster från flera myndigheter på ett ställe. Här kan företagare till
exempel skapa en affärsplan och ansöka om F-skatt.
Övriga aktörer är bl a revisonsbyråer, banker, Tillväxtverket och ALMI

