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Älvsbyns kommun 
2015-2017 

 
 
 

Framtagen tillsammans med  
FR, Köpmanna, LRF, elevrådet gymnasiet  

samt representanter från KS  
 

15-16 maj 2014 
 

NÄRINGSLIVSPROGRAM 
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Fru Fortuna  
slumpens och lyckans gudinna i romersk mytologi 
 

Lycksalig är den som har hjärta och hjärna i lika mån,  
ty han dansar inte efter Fortunas fingrar. 
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Uppföljning  
 näringslivsprogram 2012 

1. Etableringsplan Laver 
2. Centrumnära camping 
3. Kanisområdet  
4. Infarter till Älvsbyn 
5. Gymnasieskolan 
6. Tjänstesektorn 
7. Kommunikation om företag 
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Förutsättningar 
 från omvärlden 

• Asien drivs allt mer av konsumtion 
• Behovet av råvaror ökar 
• Urbanisering både lokalt och globalt 
• Tillgång till fossila bränslen  
• Hållbarhet i fokus 
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Förutsättningar 
 från kommunstyrelsen 

• Strategisk plan 
• Översiktplan 
• Vision  
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Förutsättningar  
 från kommunledningen 

• Den kommunala organisationen anpassas till den 
politiska organisationen 

• Processorienterat arbetssätt 
• Ekonomiska förutsättningar 
• Vinden har vänt 
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Näringslivskontor 

 Mål 
• Befolkning; öka 0 personer  
• Sysselsatta; öka 50 personer 
• Nystartade företag; 50 företag 
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Möjligheter 
Prio Möjligheter 

14 Boliden, satsning på gruva - investering 
14 Invandring arbetskraft och kompetens och kultur och demografi 
10 Lokalisering - produktion mat och produkter, närproducerat, livsstil 
9 Framtidstro hos företag och individer 
8 Besöksnäring - unikt, oexploaterat i regionen 
7 Ökad medvetenhet om hållbarhet 
7 Regionssamarbete. Regionbildning 
7 Utbildning - eftergymnasial utbildningsprogram distans 
6 Lokalt ägande 
5 Mer insikt om omvärlden ger mer insikt 
4 Höjd standard i U-länder, konsumtion 
4 Ren miljö för boende och turism 
2 Råvarorikedomar 
1 Export och importmarknaderna 
1 En bra flyktingpolitik kan ge globala influenser 
1 Stabilt politiskt klimat  

Kommande politiska valet 
Placering av Älvsbyn - nära till allt 
Lagstiftning  
Klimat 4 årstider 
Anpassning klimat gällande matproduktion bl a 
IT som verktyg 
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Hot 

Prio Hot 
16 Peakoil, energiförsörjning, slöseri av energi och naturtillgångar 
15 Kompetensbrist 
12 Efter utbildning flyttar man 
11 Urbanisering (urbaniseringstrend tolkningsföreträde "Stockholmsperspektivet") 
10 Infrastruktur - transportbidrag, kostnader för transporter person och gods 
10 Infrastruktur - vägar , järnvägar 
8 Främlingsfientlighet 
4 Ransonering energi  
3 Demografi Europa, Sverige 
3 Hushållens skuldsättning 
2 Världsekonomin 
1 Älvsbyns geografiska placering 
1 Klimatförändringar 
1 Undermålig digital infrastruktur 
1 Politisk instabilitet i Europa och Ryssland, världskrig 

Kommande politiska val 
Lagstiftning eu, generellt 
Byråkrati 
Matchning mellan tillgänglig arbetskraft och behov 
Råvarukoloni 
Råvarubrist 
Integrationspolitik 
Generellt hög arbetsbelastning 
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Styrkor 

Prio Styrkor 
16 Bra företagsklimat- acceptans 
13 Älv, natur, Storforsen mm 
11 Fyrkanten - 150 000 invånare 
10 Varumärket Älvsbyn - Tillsammans 
9 Transportmöjligheter - nära till allt, järnväg bl a 
9 Fin boendemiljö 
7 Framtidstro 
6 Många företagare 
5 Rikt föreningsliv 
5 Lagom stor kommun för omställning (inriktningar) och samarbete 
3 Expanderande gymnasieskola - nya etableringar av program 
3 Starka varumärken i företagarna 
2 Ekonomi i balans 
1 Korta obyråkratiska led 

Bra dialog med kommunen - företagarfrukostar 
Väl utvecklade nätverk företag - privatpersoner 
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Svagheter 

Prio Svagheter 
16 Demografi 
11 Kompetensbrist 
11 Mötesplatser för unga och äldre 
11 Tar inte hand om de som flyttar hit - kommer inte in i samhället 
8 Utbildningsnivån 
7 Självgenererande tillväxt - bostadsmarknaden 
6 Saknas arbete för utbildade kvinnor 
5 Dåligt nöjesutbud 
3 Turistnäringen 
3 Bristande engagemang hos Älvsbybor 
3 Vuxna människor saknar intressen 
3 Gymnasiet får inte stagnera - man utbildar inte för Älvsbyns näringsliv 
2 Hälsocentralen - inga läkare som stannar 
2 Brist på köptrohet 
2 Bostadsbrist 
2 Lägsta kvinnolöner 
1 Svårt starta privata skolor och vård och omsorg 
1 Integrering i samhället - tar inte tillvara på möjligheterna med integration 
1 Fasaden - hur ser det ut på tomter och infarter 
1 Dålig på att marknadsföra det som finns - Ambassadörskap 
1 Få tjänsteföretag 
1 Budgetbegränsningar för utveckling i jmf för städer 

Infarterna till Älvsbyn 
Brist på samordningsfunktion inom turism 
Höga resor och transportkostnader 
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Aktiviteter 

Prio Aktiviteter Ansvarig Klart
17 Mötesplatser - människor, stärka föreningslivet, skapa förståelse, marknadsföring, tänktank, sporthall, Forum - förslag tas fram Pär 20140929
14 Ta hand om människor - strategi och struktur,  Attityder och förhållningssätt, Kartlägga kompetens (olika aktörer) förslag tas fram Pär 20140929
14 Laver - strategi (utb.insatser, arbetsmarknad för respektive, lönenivåer, bostäder Pär 20160630
10 Marknadsföra arbetsplatser för ungdomar, bra exempel Älvsbyhus och Polarbröd, Vidsel testrange, systematiserar samverkan Magnus 20141231
9 Prova nya hållbara, förnyelsebara energislag, exvis solpaneler, tallolja, biogas, vindkraft, visa på bra exempelvis Polarbröd Helena 20160630
9 Upprustning av parker och torg och vattendrag ex.vis  Konrads och Turklövern, systematiserar med köpmanna Helena 20160630
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Aktiviteter 
Prio Aktiviteter Ansvarig Klart
17 Mötesplatser - människor, stärka föreningslivet, skapa förståelse, marknadsföring, tänktank, sporthall, Forum - förslag tas fram Pär 20140929
14 Ta hand om människor - strategi och struktur,  Attityder och förhållningssätt, Kartlägga kompetens (olika aktörer) förslag tas fram Pär 20140929
14 Laver - strategi (utb.insatser, arbetsmarknad för respektive, lönenivåer, bostäder Pär 20160630
10 Marknadsföra arbetsplatser för ungdomar, bra exempel Älvsbyhus och Polarbröd, Vidsel testrange, systematiserar samverkan Magnus 20141231
9 Prova nya hållbara, förnyelsebara energislag, exvis solpaneler, tallolja, biogas, vindkraft, visa på bra exempelvis Polarbröd Helena 20160630
9 Upprustning av parker och torg och vattendrag ex.vis  Konrads och Turklövern, systematiserar med köpmanna Helena 20160630

Mötesplatser 
- Översiktsplan centrum 
- Marknadsföra aktiviteter  
 
Ta hand om människor 
- Inflyttarträffar 
- Nyfödda, present 
- Presentation av nystartade företag vid företagarfrukost  
 
Laver 
- Personalförsörjning, projekt med arbetsmarknadsregionen 
- Bostäder, utredning 
- Utbildning, gymnasiet samt arbetsförmedlingen 
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Aktiviteter 

Stöd för beslut 
4 Kanis utveckla vidare 

3 Utbildningar som matchar arbetsmarknaden i Älvsbyn  

3 Lokalproduktion och konsumtion, handla mer av varann, medvetandegöra, 

3 Strukturerad samordning (resurs) företagarna, kommunen, turism, handeln 

3 Nyttja EU-pengar för utveckling 

3 Högre utbildning ev. på distans, skapa ett lärcentra 

2 Busstationen - ställplatser, långtradare och servicehus 

2 Selholmen - utveckla campingen, riva stugor och göra husvagnsplatser 

2 Få hit filmproduktioner 

1 Eventcentral - tidtabell (vad händer idag, vad händer i veckan), eventappen (marknadsföring) 

1 Sätta Älvsbyn på kartan, marknadsföring 

1 Badhuset - upprustning - utepool 

1 Få entreprenörer att bygga hyreshus 

1 Utveckla Lomtjärn, volleyboll, mer lekpark, badstrand 
1 Mer liv i centrum, bygga högre våningar på Ica och Coop 
1 Uteserveringar, nöjesutbud på fritiden 
1 Digital infrastruktur - bredbandsutbyggnad för företag och privatpersoner 

Infarterna till Älvsbyn - snygga upp, fixa till, göra de attraktiva, belysning, design byggnader 
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