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Örnsköldsviks kommuns redovisning av faktiska sakförhållanden avseende
den inhemska försvarsindustrin och dess påverkan på den svenska ekonomin.
Krigsexportmaterialöversynskommitten, KEX, har utifrån rubricerad utredning
ställt frågor till Örnsköldsviks kommun, angående BAE System Hägglunds betydelse för kommunen.
BAE Systems Hägglunds är en central och betydande del av Örnsköldsviks utveckling. Det gäller dåtid, nutid samt inte minst kommunens möjligheter till fortsatt utveckling. Utöver det självklara och den i bilagor redovisade omfattande ekonomiska betydelsen har bolaget ett stort samhällsengagemang och är en drivande
och aktiv part i att utveckla regionen i allmänhet och Örnsköldsvik i synnerhet. Betydelsen av detta är svårt att ange i monetära termer liksom bolagets stora betydelse
för forskning och utveckling.
Till det kommer att bolaget har en stor betydelse för Sveriges export och sysselsättning totalt. Särskilt bör noteras att flera ordrar (tex Holland, Danmark och
Norge) även har en betydande eftermarknad som skapar sysselsättning och samhällsvinster under lång tid. En fungerande och offensiv eftermarknad kräver möjligheter till att successivt utveckla och förbättra tekniker, produkter och system.
Denna typ av utveckling sker framförallt vid utveckling av nya fordon och modeller.
De ekonomiska konsekvenserna av en förändring är självfallet omfattande men något svåröverskådliga. Kommunen har valt att fokusera på bolagets betydelse för
samhällsutvecklingen med fokus på sysselsättningseffekter.
Bifogad utredning visar på att BAE Systems Hägglunds sammantaget har en
sysselsättningseffekt på 2 600- 3 350 arbetstillfällen, vilket motsvarar ca 10-13%
av den totala sysselsättningen i kommunen

Örnsköldsvik 2014-01-28

Peter Juneblad
Näringslivschef
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Innehåll
Bilaga 1

Utredning avseende BAE Systems Hägglunds betydelse
för Örnsköldsvik.

Bilaga 2

Presentation i PPT format

Bilaga 3

Sammanställning sysselsättningseffekter bild
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