Jobb i hela kommunen
Alla ska inte behöva resa ut från kommunen för att få ett jobb. Norrtälje kommun behöver
därför fler jobb. Norrtälje stad ska stärkas som regionalt arbetsmarknadscentrum.
Tre vägar till nya jobb i hela kommunen är:
-

Bättre villkor för jobbskaparna. Våra många småföretag måste få möjlighet att växa
och anställa fler.

-

Lärlingsjobb ska utvecklas i samarbete med företag och kommunal verksamhet.

-

Samverkan mellan företagen, kommunen och arbetsförmedlingen för att fler ska få
lokala jobb.

Det ska vara enkelt att driva företag i Norrtälje kommun. Företagsklimatet ska bli bättre. Det
ska finnas färdig verksamhetsmark på flera ställen i kommunen, enkel och förstående
kommunal serviceorganisation och mötesplatser för samverkan. En mer offensiv
marknadsföring behövs, med målet att vi ska få fler företag med kvalificerad arbetskraft till
kommunen. Kommunen ska aktivt erbjuda utbildning, så att företagen får tillgång till
kompetent personal.
Hinder att nå jobben måste elimineras och individers kompetens bättre tas tillvara. Via goda
kontakter med näringslivet, en god kännedom om varje persons kompetens och
arbetslivserfarenhet samt med hjälp av ytterligare insatser, ska kommunen stärka individers
chanser att hitta vägen tillbaka till arbetslivet.
Arbetsmarknaden och företagandet är grunden för tillväxt och välstånd. Ett gott
företagsklimat ger fler växande företag och fler arbetstillfällen. Alla ska ges möjlighet till
arbete efter förmåga.

•

•
•

•
•

det ska finnas ett väl utbyggt bredband så att det når ut till alla i kommunen. Där de
kommersiella aktörerna inte installerar fiber måste kommunen ta ansvar för att ett fullgott
bredband finns tillgängligt.
Lärlingsjobb ska utvecklas i samarbete med företag och kommunal verksamhet.
Kommunen ska också medverka till att fler får sommarjobb i kommunen eller i företagen.
turism- och besöksnäringarna ska lyftas fram genom att fler rastplatser och
parkeringsplatser skapas och genom att mer turistinformation finns både på kommunens
hemsida och på plats.
kommunen ska medverka till fler övernattningsmöjligheter. Ställplatser för husbilar
behövs på attraktiva platser.
kommunen ska stärka sin marknadsföring för att få fler invånare och fler
företagsetableringar.

•

kommunen ska öka samarbetet och den kontinuerliga dialogen med de lokala
utvecklingsgrupperna. Kommunen ska även stimulera bildandet av nya
utvecklingsgrupper.

•

fler verksamhetsområden ska planeras på flera orter i kommunen

•

kommunen ska erbjuda UF-verksamhet (Ung Företagsamhet) för alla gymnasieelever.

