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 Till alla företag 

 i Tierps kommun 
      

    

Trevlig företagarsommar – efter en rekordvår! 

Med tanke på högsommaren redan i maj månad är det med extra värme som jag skriver detta 

brev. Det känns bra att redan innan midsommar önska dig och dina kollegor och medarbetare 

en riktigt härlig och som vi hoppas lång sommar. 

Första delen av 2018 har vi i vårt arbete prioriterat två områden, som företagare i kommunen 

lyft fram. Det är kompensförsörjning och upphandling, båda områdena av stor betydelse för 

tillväxt och som kommer att ha hög prioritet även framöver. 

 

Kompetensförsörjning har varit ämne för dialoger med företag verksamma i  

kommunen. Det var en given programpunkt vid vårens företagarfrukost på Atlas Copco och i 

medverkan på deras öppet hus-dag. Vi planerar fler aktiviteter tillsammans med dem, skolan 

och även andra aktörer. Vi har också tillsammans med företagen börjat etablera ett lokalt 

nätverk för erfarenhetsutbyte kring HR-frågor. 

 

Offentliga upphandlingar kan upplevas som svårt och krångligt. Tillsammans med politiker och 

kommunens upphandlingsenhet har vi hållit flera informationskvällar för företagare. Den 

senaste efter att Svenskt Näringslivs enkät till företag visat att upphandling är det område som 

kommunen främst bör prioritera, i arbetet med att skapa bra förutsättningar för näringslivet. 

Upphandlingsenheten informerade om ett nytt grepp kallat dynamiskt inköpssystem, som är ett 

komplement till ramavtal. Vi hoppas att detta nya grepp ska bidra till att vända synen på hur 

upphandling uppfattas. Efter sommaren kommer inbjudningar till ett nytt dialogmöte. Då visar 

vi hur upphandlingssystemet Kommers fungerar och hur en kostnadsfri prenumeration på 

Kommers ger löpande information om kommunens aktuella upphandlingar. 

 

Både kring området upphandling – och självklart mycket annat också – tror jag att du som 

företagare och vi som kommun genom att träffas och föra bra dialoger, kan skapa en gemensam 

bild. Med hjälp av sådan samsyn har vi tillsammans möjlighet att ytterligare förbättra 

företagsklimat i Tierps kommun, samt ett väl fungerande och hållbart samhälle. 

 

Kontakta oss så ska vi göra allt vi kan för att på bästa sätt hjälpa just dig!  

Om du inte redan gjort det – anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev! Det förmedlar   

inbjudningar och vår information om vad som är på gång. Sker enklast genom anmälan via 

formuläret på tierp.se/foretag 

Trevlig sommar önskar näringslivsteamet! 

genom Lars Ingeberg, näringslivschef 
 

 

För mer information kontakta:  
Lars Ingeberg, näringslivschef: lars.ingeberg@tierp.se 

Lena Wänkkö, koordinator näringsliv & turism: lena.wankko@tierp.se 

Linda Ärlig, näringslivssamordnare: linda.arlig@tierp.se 

Petra Kessler, näringslivsutvecklare: petra.kessler@tierp.se 

eller via kommunens växel 0293-21 80 00  


