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”Överkalix har en självklar roll i regionen, Sverige och världen! Vi bortser från kommungränser och söker samverkan
med andra. Tillsammans arbetar vi för ett konkurrenskraftigt
näringsliv och bidrar aktivt till en växande region. Gemensamt lyfter vi fram den genuina Överkalixkänslan i ny tappning, alltifrån mötesplatser och investeringsmöjligheter till
nytänkande och dialog”
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1. Syfte
Syftet med näringslivsstrategin är att den ska
utgöra underlag för kommunens framtida
näringslivsutvecklingsarbete.
Näringslivsstrategin ska:
- Klargöra kommunens roll inom 			
		 näringslivsområdet
		
		
		

Vara åtgärdsinriktad och utgå ifrån 		
företagens behov och arbeta i samklang 		
med Överkalix övergripande ambitioner 		
för näringslivets utveckling

- Underlätta och utveckla samspelet mellan
		 kommun och näringsliv
- Bidra till att fokusera på områden som 		
		 Överkalix kan och vill påverka
- Ge underlag för att prioritera strategiska 		
		 och långsiktiga insatser, samt peka ut
		 konkreta aktiviteter
		
		
		

Bidra till att öka företagens konkurrenskraft och stärka Överkalix attraktionskraft genom att ta vara på våra fördelar
och unicitet

- Ge ett underlag för att utveckla och 		
		 marknadsföra Överkalix som 			
		 etableringsort
- Stimulera till dialog och mötesplatser
Strategin ska kunna användas som presentation
för intressenter, exempelvis samarbetspartners
och investerare.

2. Vision
Överkalix har en självklar roll i regionen, Sverige
och världen! Vi bortser från kommungränser och
söker samverkan med andra. Tillsammans arbetar
vi för ett konkurrenskraftigt näringsliv och bidrar
aktivt till en växande region. Gemensamt lyfter vi
fram den genuina Överkalixkänslan i ny tappning;
alltifrån mötesplatser och investeringsmöjligheter
till nytänkande och dialog.
Budskapet stärker kommunen och är en uttalad
ambition om hur kommunen vill uppfattas på
den lokala, nationella och globala arenan. För att
nå målet och för att få den slagkraft Överkalix
behöver i konkurrensen med andra krävs tydlig-

het om målet och att kommunens invånare och
företag uppträder tillsammans som en enig och
kraftfull aktör.

3. Övergripande mål
Överkalix kommun arbetar för att utveckla kommunen till en attraktiv etablerings- och boendeort.
Viktiga utvecklingsfrågor i kommunen är att:
- Samverka och samarbeta med andra 		
		 kommuner
- Arbeta för att utveckla det näringsliv som
finns i kommunen
- Söka företagsetableringar utifrån
		
- Arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling
Näringslivet ska uppleva kommunen som en tillmötesgående och möjliggörande kraft för utveckling i samverkan, samt som en attraktiv plats att
verka i. Näringslivet ska också uppleva att kommunen aktivt medverkar till att det finns kompetent arbetskraft som upplever det attraktivt att bo
och verka i Överkalix kommun.

Lokalt företagsklimat
Målet är att hålla en god service, enkla rutiner
och rimliga handläggningstider för att underlätta
vardagen för företagen. Företagen ska uppleva att
kommunens tillgänglighet och service är professionell utifrån både kompetens och tid. Kundperspektivet är utgångspunkten i vår handläggning
av de tillstånds- och tillsynsfrågor som berör
företagen. Målet är att förbättra företagsklimatet
och kvaliteten fram till 2020.
Det lokala företagsklimatet mäts via:
- Svenskt Näringslivs årliga undersökning av
		 företagsklimatet i Sverige
Service och tillgänglighet mäts via:
- SKL:s mätning KKiK (Kommunens kvalitet i
		 korthet)

Marknadsföring och kommunikation
Målet är att marknadsföringen ska främja näringslivet och våra invånare genom att bygga
positiva bilder om Överkalix och stärka kom5

munens attraktivitet. Syftet är att förmedla en
bild av - och ett löfte om platsen samt skapa en
medvetenhet om detta hos olika målgrupper.
Genom att identifiera platsens unika egenskaper
ska målgrupperna bli entusiastiska över att bo,
besöka, shoppa, mötas och göra affärer hos oss. Vi
ska bli igenkända för vår identitet, vårt budskap
och våra erbjudanden. Marknadsföringen och
kommunikationen ska leda till något unikt, äkta
och lockande. Det vi förmedlar måste vara äkta
och trovärdigt.
Indikatorer som visar att vi når framgång och
popularitet:

förmåga att leverera rätt kvalitet via kostnadseffektiva transporter och optimal logistik.
Kiruna

Pajala
Gällivare

Jokkmokk

- Kännedom

Överkalix

Övertorneå

- Attraktivitet och associationer
- Besök på overkalix.se och Facebook
- Antal prenumeranter nyhetsbrev

Haparanda

Boden

Kalix

- Antal publiceringar av artiklar i media

Luleå

Ökad tillväxt
Målet är att öka invånarantalet och att näringslivet ska öka intäkterna från marknader utanför
kommunen. Framgångsrika företag och företagare är en förutsättning för lokal utveckling.
Indikatorer för att mäta tillväxt bland företagen:
- Omsättningstillväxt
- Resultat
- Antal företag
- Kreditvärdighet
- Antal gästnätter
- Handelsindex
Indikatorer för att följa befolkningsutveckling:
- Flyttnetto – in- och utflyttning i kommunen
- Totalt invånarantal

Piteå

Överkalix - en naturlig knytpunkt för regionen
Bild: Björn Palovaara

4. Strategi
En attraktiv kommun har bra boendemiljö, arbetstillfällen, fritid och rekreation, kultur, handel
och restauranger. Till stora delar det som även
attraherar besökare för kortare tid. För företagen
är lokalsamhällets syn på företagsamhet viktigt.
Det är väsentligt att det är enkelt att ha kontakt
med tjänstemän och politiker inom den kommunala organisationen, få en professionell och snabb
handläggning samt få ett gott bemötande och god
kommunikation. För att skapa förutsättningar för
tillväxt är inriktningen för näringslivsarbetet att
arbeta med:

Logistiskt nav

- Företagslotsning och samordning

Målet är att stärka Överkalix som ”centre of gravity” för vägtransporter och alternativa logistiklösningar för att gynna en effektivare och smartare
användning av befintliga resurser. Vägtransporter
ska ses som ett komplement till järnväg och sjöfart, dvs. en del i ett intermodalt system.

Det är inte alltid lätt att veta vart man som företagare ska vända sig med sin fråga, som ofta kan beröra flera olika avdelningar inom kommunen eller
olika aktörer i regionen. Oavsett vilket så hjälper
vi dig att samla alla berörda tjänstemän vid en
och samma tidpunkt för att bereda just ditt ärende på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt.
Vi har företagens behov i fokus och fungerar som
vägvisare samt samordnare i olika frågor. Vi vill

Ur ett näringslivsperspektiv handlar det om att
stärka konkurrenskraften för företagen och deras
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förenkla företagens vardag, ge kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter. Vi
arbetar för att skapa långsiktig hållbar tillväxt för
nyföretagare samt befintliga små och medelstora
företag.

- Kluster och branschutveckling
Vi tror att Överkalix står stadigare om det finns
många olika branscher här. Vi arbetar för att
underlätta för andra att finna synergier och samarbeten. Vi kan knyta samman människor från
företag, akademi och offentlig verksamhet. Och
vi vill initiera branschsamarbeten som leder till
kommersiellt bärkraftiga innovationer eller affärer. Vi prioriterar att arbeta med kluster och olika
projekt inom kultur och besöksnäring, logistik/
transport/infrastruktur samt energi och miljöteknik.

- Etablering och investering
Vi förmedlar och förenklar dina kontakter vid
etablering och investering i kommunen. Vi är din
dörr in och lotsar dig i kontakterna inom kommunen och regionen. Vi tillhandahåller service,
som information om mark och lokaler, affärskontakter, tillstånd, andra organisationer och myndigheter.

- Marknadsföring och gemensamma varumärket
Varumärket sammanfattar kommunens styrkor
och fungerar som ett gemensamt marknadsföringsbudskap som ger ökad genomslagskraft.
Det gemensamma varumärket ska återkomma i
kommunens marknadsföring. Marknadsföringen
av kommunen ska utgå från de samlade styrkorna
och fördelarna, de s.k. USP:arna (unique selling
points). Dessa ska uttryckas ur investerares, besökares och potentiella inflyttares perspektiv. Syftet
är att skapa ett intresse för Överkalix som en plats
för investeringar, boende och besök.

Strategin ska verkställas genom:

- Öppenhet och ömsesidighet
Grundlägga ett enhetligt bemötande och därmed
säkerställa en effektiv handläggning och ett bra
samarbetsklimat. Utveckla samarbetet i gemensamma frågor och visa tydlighet från kommunens
sida. Underlätta företagens direktkontakt med
beslutsfattare.

- Prioriteringar
Skapa en tydlighet om kommunens viljeinriktning samt peka ut områden som profilerar
kommunen och dess marknadsförutsättningar.
Identifiera och visa förutsättningarna för att i
partnerskap utveckla profilområden.

- Partnerskap och gemenskap
Skapa ett nytt förhållningssätt och uppmuntra till
att samla kommun och näringsliv kring gemensamma mål och aktiviteter. Etablera partnerskap
mellan offentlig och privat verksamhet. Delta
i diskussioner med näringslivet om behov och
möjligheter att gemensamt ta ansvar för en viss
utveckling.

- Ungdomar och framtid
Stärka ungdomars möjligheter att påverka och
bidra till idéutveckling och entreprenörskap. Skolorna har påbörjat arbetet med entreprenörskap
och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Ambitionen är att skapa samverkan mellan näringslivet
och skolan samt visa på de framtida jobben och
uppmuntra till ungdomars möjligheter i kommunen.

- Markanvändning
Effektivisera planering, fördjupning och precisering av hur markfrågor för näringslivet ska hanteras i Överkalix, samt öka markberedskapen inför
framtida behov.

- Marknadsföring och information
Öka insikten om Överkalix vilja och ambition att
vara en inspirerande plats att etablera och driva
företag på, samt en attraktiv plats att bo på.

- Dialoger och mötesplatser
Skapa gemensamma mötesplatser för diskussioner och för uppföljning av näringslivsstrategin.
Öka tillgängligheten och förenkla kontakterna
mellan näringsliv, politiker och tjänstemän.
Synliggöra framsteg och prestationer.
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Foto: Viktoria Engman

5. Marknadsförutsättningar
och framgångsfaktorer

Vägtransporter ska ses som ett komplement till
områden där järnvägen saknas. E10:ans betydelse
är ett exempel på detta.

Använda fördelen av:

Energi och miljöteknik

• Geografiskt läge i Norrbotten/Barents
		 regionen

En av de största naturtillgångarna är skogsråvara.
Totalt finns i Överkalix 187 000 hektar produktiv skog samt impedimentområden bestående
av bland annat vatten, myrar och berg. Skogen
med impedimentområden skapar möjligheter för
att utvinna förnyelsebar energi som biobränsle
men även vindkraft. För att stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi har utvecklingen av
förnyelsebar energi, nya användningsområden av
biprodukter och energieffektivisering hög prioritet i kommunen. Insatserna riktas mot:

• Våra naturtillgångar
• Unika klimat
• Kultur och traditioner
• Befintligt näringsliv och strategiska partners
Kommunen erbjuder unika tillgångar i form av
stora skogsarealer och vattensystem i form av älvar och sjöar, samt ett kulturarv i form av musik,
måleri, hantverk och dialekt. Tillsammans med
ett kallt klimat gör det Överkalix till en idealisk
plats för många affärsmöjligheter. För att stärka
kommunens profilområden kommer utvecklingsinsatser att prioriteras till de områden där
insatserna bidrar till skärningspunkter inom och
mellan branscher, olika typer av företag, organisationer och kompetensområden.

• alternativa användningsformer av
		 biprodukter från skogen

Transport och logistik

Besöks- och kulturella näringar

Baserat på kommunens geografiska läge finns
möjligheter att utveckla ett logistiskt nav för
mer hållbara och kostnadseffektiva transporter
som sker via väg. För att gynna miljö, ekonomi,
infrastruktur och därmed konkurrenskraften
för företag prioriteras insatserna till områden
som främjar bättre nyttjande av fordonens kapacitet, implementering av ny fordonsteknik
och nya fordon samt samverkan mellan företag.

Kommunens kultur, natur och historia ger goda
möjligheter att skapa produkter, evenemang och
upplevelser av hög kvalitet. Besöksnäringen är
sammansatt av flera branscher och utvecklingsinsatser som stödjer kvalitets-, marknads- och produktutveckling, samt samarbeten mellan företag
och värdskap prioriteras.
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• främjandet av produktion och distribution
		 av förnybar energi och energiråvara
• anammandet av teknik med låga 			
		 koldioxidutsläpp

6. Organisation och styrning
Påverkan på beslut, verksamhetsplanering och processer
Vårt industrialiserade samhälle har genomgått
stora omvandlingar de senaste decennierna. Vi
lever i en värld av snabb teknikutveckling vilket
innebär ökad konkurrens, större krav på effektiviseringar, hög kompetens och förändringsvilja.
Näringslivsfrågorna spelar en central roll i kommunens utvecklingsarbete. För att nå framgång
är det av största vikt att hela kommunens förvaltningsorganisation engageras i arbetet med att utveckla kommunen samt att fler krafter än enbart
de kommunala deltar i arbetet.
En avgörande förutsättning för ett framgångsrikt
arbete med näringslivsutveckling är att arbetet
präglas av långsiktighet och en partipolitisk samsyn.
Näringslivsstrategin klargör kommunens roll
inom näringslivsområdet och vilka möjligheter
kommunen har att påverka utvecklingen. Strategin identifierar ett antal områden där marknadsförutsättningar finns, samt insatsområden som
är knutna till de övergripande målen. Strategin
får påverkan på politiska beslut, investeringar
och verksamhetsplanering. Den är ett underlag

som ska återspeglas i de kommunala nämndernas
strategi och budgetdokument samt i förvaltningarnas verksamhetsplaner.
Näringslivsarbetet ska följas upp i:
- Näringslivsutskottet (kommunstyrelsens 		
		 arbetsutskott) fortlöpande
- Kommunstyrelsen minst två gånger per år
- Kommunfullmäktige två gånger per år

Behov av strategiska insatser utifrån
företagens utvecklingslinje
Målet med näringslivsarbetet är förbättra förutsättningarna för en långsiktig överlevnad och
tillväxt hos företagen samt skapa förutsättningar
för en ökad sysselsättning. Behoven är olika under
företagens olika utvecklingsfaser.
En förutsättning för att Överkalix ska nå framgång och skapa förutsättningar för tillväxt är att
bortse från kommungränser och söka samverkan
med andra. I regionen finns aktörer som tillhandahåller rådgivning och specialistkompetenser.
Dessutom finns samarbeten mellan kommunerna
på regional nivå som rör investeringsfrämjande
arbete och marknadsföring med syfte att utveckla
regionen som en attraktiv destination/region.

Attityder till
företagande

Start företag
Introduktionsfas

Tillväxtfas

Export/
nya marknader

Metod:

Unga företag
Sommarlovsentreprenörer
Praktik
Projekt

Individuell nystartsrådgivning
Grupprådgivning
Workshops
Utbildning

Affärsutveckling
Innovationer:
Produkt- och tjänsteutveckling
Nätverk
Mentorskap
Finansiering

Marknadsutveckling
Nya samarbeten
Finansiering

Resurser:
(exempel)

Kommunen
Näringslivet
ÖUAB

EntreprenörCentrum
LRF

LTU
Almi Nord
Länsstyrelsen
Landstinget
ÖUAB
Specialistkonsulter

Invest in Norrbotten
Swedish Lapland
Norrbottens Handelskammare
Specialistkonsulter

Kommunens roll: Samordning, lotsning, markanvändning, kompetensförsörjning,
information, tillstånd
Bild 1. Illustration på utvecklingsfas, metod och exempel på resurser i kommunen samt länet som finns att tillgå.
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Roller inom näringslivsarbetet
på lokal nivå
Överkalix kommuns roll är att arbeta med övergripande frågor som:

Regionala aktörer och organisationer
Resurser på regionnivå som kommunen och näringslivet i Överkalix kan använda för att främja
tillväxt och näringslivsutveckling.

- Samordning

- Luleå Tekniska Universitet (LTU)

- Företagslotsning

Är ett forskningsuniversitet som i nära samarbete
med näringsliv och samhälle definierar viktiga behov. LTU kan hjälpa näringslivet att utveckla framtidens marknadsledande produkter och tjänster.

- Kompetensförsörjning
- Markanvändning
- Infrastruktur – vägar, el, vatten och bredband
- Stads- och bostadsplanering
- Information och marknadsföring

Samverkande aktörer och
organisationer:
- Nystartsrådgivning, idag via 			
		 Entreprenörscentrum
- Fördjupad inventering, företagsutveckling
och samordning i befintliga företag.
		 Idag Överkalix Utveckling AB
		
		
		
		

Företagarna Överkalix arbetar för att
förbättra villkoren för företagare. Driver 		
opinion för att förbättra företagsklimatet
och göra det enklare att starta, driva,
utveckla och äga företag

- LRF Överkalix jobbar för att skapa goda 		
		 villkor för människor och företag inom gröna
		 näringar. Driver landsbygdens frågor.
		
		
		

Svensk Handel Överkalix arbetar med 		
näringslivspolitik och arbetsgivarfrågor
för lokala handelsföretag. Är en 			
medlemsdriven organisation.

I enlighet med tidigare beslut om ny näringslivsorganisation har ett näringslivsråd inrättats. Näringslivsrådets medlemmar är:
- Kommunstyrelsens ordförande

- Invest in Norrbotten
Är ett nära samarbete mellan regionen och Norrbottens kommuner. Uppdraget är att aktivt arbeta
för få etableringar och investeringar till Norrbotten. Har arbetat med att systematiskt bygga upp
ett proaktivt investerings- och etableringsarbete.
Genom samverkan med Business Sweden och med
hjälp av agenter, marknadsförs de unika affärsmöjligheter som finns i Norrbotten.

- Swedish Lapland
Det övergripande målet är att öka regionens attraktions- och konkurrenskraft för att uppnå en
ökad tillströmning av besökare. Är en näringslivsstyrd organisation och samverkansplattform som
företräder besöksnäringen i regionen.

- Norrbottens Handelskammare
Är en ideell förening som ägs, styrs och finansieras
av Norrbottniska företag. Arbetar med att förbättra förutsättningarna för affärer och är aktiva i det
regionala utvecklingsarbetet. Huvudinriktningen
är affärer och opinionsbildning.

- ALMI Nord
Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika
företag. Almi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet.

- Kommunens näringslivschef

- Länsstyrelsen i Norrbottens län

- LRF Överkalix

Varje år får staten pengar av regeringen som ska
användas till olika företagsstöd. Länsstyrelsen
kan, som en del av insatserna för regional tillväxt,
ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning
i små och medelstora företag. Dessutom finns ett
särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden.

- Svensk Handel Överkalix
- Företagarna Överkalix
- Överkalix Utveckling AB
- EntreprenörCentrum under dess projekttid
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- Norrbottens Läns Landsting
Med regionala utvecklingsmedel stödjer landstinget projekt som stärker den regionala konkurrenskraften, särskilt där unga ingår. Landstingets
regionala utvecklingsmedel ska användas för ändamål som har stöd i landstingets strategiska plan:
Projekt vars resultat bidrar till att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås, projekt som
är riktade till unga människor samt projekt som
är förutsättningsskapande och fokuserar på strategiska insatser och strukturförändringar.

- Andra kommuner
Överkalix kommun samverkar med andra kommuner i både gemensamma bolag och projekt
för att bygga kompetens samt främja näringslivsutveckling på såväl lokal, som regional nivå. Via
samarbetet får regionen en större genomslagskraft
på den nationella och globala arenan. Ett par av de
gemensamma bolagen är BD Pop och Investeringar i Norrbotten AB (Invest in Norrbotten). Exempel på två gemensamma projekt är EntreprenörCentrum och Swedish Lapland.
Det finns fler resurser i länet som arbetar med företagsutveckling och finansiering, men som inte
nämns i detta dokument.
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Bilaga till näringslivsstrategi för
Överkalix 2014-2020.

Bakgrund och analys

Bakgrund
Omsluten av en nationalälv ligger Överkalix mitt
i norra Europas barrskogsbälte. Här möts dåtid
och nutid och här levererar naturen ett av Sveriges bästa kranvatten. I Överkalix finns attraktiva
fiskevatten och levande kultur- och hantverkstraditioner.
Flera stora evenemang anordnas i kommunen
som exempelvis Överkalix sommarmarknad,
Sveriges största älghundsutställning och Sveriges nordligaste internationella utställning för
arabhästar.
Överkalix kommun har en strategisk geografisk
placering mitt i Norrbotten och är en knutpunkt
för den tunga trafiken avseende både distributions- och timmertransporter. De viktigaste
transportlederna Europaväg 10, väg 98, väg 90,
väg 392 och väg 796 möts och går genom kommunen. Trafik till och från Pajala, Övertorneå,
Gällivare, Kiruna, Nord Norge och norra Finland
samt del av den ryska trafiken passerar här.
Under senare år har regionen haft en positiv
tillväxt och utveckling, Överkalix kommun är
inget undantag. Arbetstillfällena har ökat, med
en minskad arbetslöshet som följd. Norrbotten
befinner sig nu i en tid där ekonomin växer och
situationen på arbetsmarknaden blir allt ljusare
inom ett flertal områden.
Vårt klimat, långa transportavstånd och industrins inriktning mot energikrävande förädling
medför att länet har en hög energikonsumtion.

Näringslivsstrukturen i Överkalix är koncentrerad till företag inom areella näringar, byggverksamhet, handel, tillverkning och transport.
Befintliga företag är små och medelstora företag,
SME-företag. I kommunen finns många enmansföretagare, framförallt inom skoglig förvaltning
och ofta utgör verksamheten en bisyssla. Andelen
företagsamma i kommunen är 12,3 procent. Flera
av ortens företag är leverantörer till gruvindustrin
och gruvsamhällena i Pajala och Malmfälten.
Befolkningsutvecklingen i kommunen har uppvisat en negativ trend under de senaste 25 åren.
Andelen personer över 65 år är bland den högsta
i regionen och landet, vilket ger konsekvenser i
form av ett relativt svagt skatteunderlag som skapar snäva ekonomiska ramar för kommunen.
Kommunen har idag en medveten och uttalad
ambition att öka invånarantalet och förbättra det
lokala företagsklimatet. Företagstillväxt tillsammans med fler invånare är ett krav för att kunna
erbjuda våra kommunmedborgare kommersiell
och kommunal service samt ökad välfärd. Inriktningen för utvecklingsarbetet är att tillväxten ska
vara hållbar, smart och inkluderande.
För att kommunen ska lyckas måste
- kommuninvånarna se Överkalix som en
		 attraktiv kommun
- potentiella nya invånare se fördelarna
		 med Överkalix
- näringslivet öka intäkterna från marknader
		 utanför Överkalix
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Till underlag för framtagandet av Överkalix
lokala näringslivsstrategi för 2014-2020 ligger:

På företagarnivå har företag behov av stöd och
hjälp i frågor som rör framförallt:

- Kommunens översiktsplan

- Nätverk och samverkan

- Kartläggningar och behovsanalyser

- Organisation

- Omvärldsbevakning

- Ekonomistyrning

- Visionsarbete 2011

- Marknadsföring

- Tidigare genomförda projekt och förstudier av
		 Överkalix kommun, Överkalix Utveckling AB
		 och Norrbottens läns landsting
Näringslivsstrategin har varit på remiss till referensgruppen för projekt Framtid i Överkalix
samt näringslivsrådet. Strategin ska kopplas till
EU:s tillväxtstrategi och regionala strukturfondsprogrammet med utgångspunkt från de utvecklingsinsatser som prioriteras i Överkalix under
perioden 2014-2020.
EU:s tillväxtstrategi för de tio kommande åren,
Europa 2020 innehåller bland annat Europas
gemensamma utvecklingsstrategi och utgör ett
ramverk för ekonomisk tillväxt och sysselsättning.
Europa 2020 har tre inriktningar; smart, hållbar
och inkluderande tillväxt. Smart tillväxt fokuserar
på en ekonomi baserad på kunskap och innovation. Hållbar tillväxt lyfter fram behovet av en mer
resurseffektiv, grönare och konkurrenskraftigare
ekonomi. Inkluderande tillväxt ska stimulera en
ekonomi med hög sysselsättning och ökad social
och territoriell sammanhållning. (ur Regionalt
strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt
och sysselsättning i Övre Norrland 2014-2020,
Operativt program)

Övergripande utvecklingsfrågor
för näringslivet
För att skapa bättre förutsättningar för utveckling
av näringslivet och företagandet i Överkalix
har ett brett material samlats in om de lokala
företagens behov, den nationella och globala
situationen samt globala trenders inverkan på
kommunens utveckling.
På näringslivsnivå är de viktigaste
tillväxtfaktorerna:
- Kompetensförsörjning
- Samordning och samverkan
- Infrastruktur – bredband, el och vägar
- Markanvändning
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- Mentorskap
Näringslivet påverkas i allt högre grad av globala
omvärldsfaktorer. En ökad internationell konkurrens har lett till att perifera och glesbefolkade regioner har fått avsevärt ökade jämförbara
nackdelar. Behovet av en bra infrastruktur för
transporter samt informations- och kommunikationsteknologi, IKT är nödvändiga för näringslivets fortsatta expansion.
Länets behov är bland annat kapacitetshöjningar
på Norra stambanan, Malmbanan och i Luleå
hamn samt en fortsatt utbyggnad av Norrbotniabanan och förbättringar på regionens Europavägar, speciellt E 10. En viktig strategisk fråga är
också fungerande bredbandsuppkoppling.
De snabbast växande marknaderna finns i Kina
och Indien. Asien tar över allt mer i konsumtion
och produktion. Behovet av råvaror ökar. I en
marknadsorienterad värld där efterfrågan styr
och där allt mer produktion styrs av kundorder
ställs det nya krav på kommunens företag. Inom
industrin kan vi inte räkna med ökad sysselsättning genom effektivisering och automation. För
att skapa tillväxt och fler arbetstillfällen krävs det
nya eller vidareutvecklade produkter samt fler
företag som agerar på en internationell marknad.
Det blir allt viktigare att marknads- och produktutvecklingsfrågor får stå i fokus.
I en globaliserad värld blir den lokala identiteten
viktig. Kunskap om vår historia är betydelsefull
för att kunna skapa hållbara och långsiktiga
visioner - tänk globalt, handla lokalt. Det blir allt
viktigare att lyfta fram värden som är unika för
bygden. En attraktiv kommun har bra boendemiljö, arbetstillfällen, fritid- och rekreation, kultur,
handel, restaurang. Till stora delar, det som även
attraherar besökare för kortare tid.
De senaste två åren har vi sett trenden att nyföretagandet ökar inom de kreativa och kulturella
sektorerna samt inom friskvårdssektorn. Många
av företagen i dessa sektorer är viktiga för besöksnäringen och levererar upplevelser till besökaren. Över hela världen är tendensen att de kulturella och kreativa näringarna står för en ökad

tillväxt och att kultur får en allt större
ekonomisk betydelse.
Företagen inom kreativa, kulturella samt friskvårdssektorn skiljer sig till viss del från andra
näringar:

Trender
Den omvärldsbevakning som gjorts visar på vissa
trender och som vi bedömer kan vara mer betydelsefulla än andra.

- Baseras på icke-teknologisk innovation

Just in time och Lean production

- Mycket hög andel enmansföretag

Utvecklingen mot det gröna och hållbara samhället påverkar näringslivet i hög utsträckning. Det
blir allt vanligare att företag jobbar med Green
Supply Management, både med hänsyn till socialt ansvarstagande men också med anledning av
ökade lagstiftade miljökrav. I supply management
avser man flödet av pengar, varor och information
för att minska kostnader och slöseri. Samtidigt
är supply management nära förknippat med
logistik. Några av tankarna bakom Green Supply
Management
är att:

- Få företag med många anställda
- Inte organiserade som andra näringar
- Ofta andra drivkrafter än ekonomiska
- Ofta IP-baserad verksamhet
- Stor internationaliseringspotential
- De viktigaste branscherna är ännu
		 inte utvecklade
För att skapa tillväxt och utveckling inom
även ovan nämnda näringar är samverkan och
branschöverskridande företagsnätverk betydelsefullt. Ett bra samarbete är en förutsättning
för att lyckas.

- Arbeta med förbättrad teknologi
- Jobba med smartare transportlösningar
- Reducera slöseri genom översyn av
		 tillverkningsprocesser och lagerhållning
- Se över paketering, innehåll och vikt
		 avseende kundleveranser

Transporter
Transporter och transportekonomi är en viktig
aspekt när det gäller att stärka konkurrenskraften
för näringslivet.
Godstransporter i Sverige sker i hög utsträckning
med hjälp av lastbil viket innebär en relativt hög
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belastning på miljön. Enligt Varumärkesflödesanalys 2009 samt myndigheten Trafikanalys står
drygt 70 procent av den transporterade vikten för
transport längs väg. För pallastat gods är siffrorna
22 procent av den transporterade vikten respektive 58 procent av det transporterade värdet.
Vägtransporter är ett viktigt komplement till
områden där järnväg saknas, E 10:ans betydelse är
ett exempel på detta.
De utmaningar som de Norrbottniska företagen
står inför, och som berör transporter, är bland
annat:
- Svaveldirektivet
- Vägslitageavgifter
- Höjda banavgifter
Från näringslivets sida drivs utvecklingen mot ett
effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur
genom utveckling av ny fordonsteknik och ökad
samverkan med andra. Teknisk utveckling kommer att göra det lättare att nå de transportpolitiska målen, men kräver aktiv politisk styrning för
att den ska implementeras och leda till transportsystem som är förenligt med målen.

Cittaslow – det goda livet
Cittaslow är ett internationellt nätverk av små
städer med en lokal identitet i en global värld.
De värnar om lokala råvaror och produkter med
hög kvalitet samt arbetar för en hållbar utveckling i balans och harmoni. Cittaslow handlar om
att söka det unika, det speciella samt humana,
miljövänliga och hållbara lösningar. Den nya
tekniken ska gagna medborgarna och underlätta
livet.1
Utvecklingen för en kommun beror bland annat på förmågan att marknadsföra och erkänna
kommunens speciella kvaliteter, att skapa en egen
identitet som uppmärksammas utanför kommungränsen. Det som stärker varumärket är bland
annat en plats historia, landskap, kulturliv, torg,
restauranger och mötesplatser. I Överkalix finns
en unik stadsmiljö som passar väl in i Cittaslow
filosofin och som kan bidra till utveckling av
kommunen och som redan nu kan erbjuda både
livskvalitet, humanitet och bra miljö.

Energi och miljö
Inom värme- och elproduktion förefaller biobränsle, återvinning och vindkraft vara de
dominerande förnybara energislagen. Enligt
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Energimyndighetens långsiktsprognos kommer den totala energianvändningen att minska
fram till 2030. Minskningen sker främst inom
inrikestransporter och energi till uppvärmning.
Biobränsle, torv och avfall förväntas stå för den
största ökningen i den totala bränsletillförseln.
Elproduktionen förväntas öka. Den största
ökningen sker genom vindkraften. Industrins
energianvändning förväntas öka till följd av en
ökad produktion. Den största ökningen sker med
biobränslen.
Marknadsutsikterna och prisnivå på el och förädlade energiprodukter från skogen samt lågkonjunkturer har medfört att man kan räkna med
att investeringar i industrianläggningar inom
energiområdet kan fördröjas. Samtidigt pågår
arbeten inom industrin för att fasa ut fossil bränsleanvändning.

Fritid och upplevelser
Ofta utgör näringslivet den största reseanledningen till en region – inte de klassiska turistattraktionerna. I Turistnäringens Trendanalys 2013 pekas
fyra områden ut som särskilt intressanta reseanledningar:
- Möten
- Natur
- Idrott
- Kultur
Intresset för att vistas i naturen ökar samtidigt
som människors möjligheter till naturkontakt
minskar. Sveriges natur är en stor tillgång för
såväl inhemska som utländska besökare. Naturturism bidrar till hållbar utveckling för lokalsamhället både ur ett socialt och ekonomiskt perspek2
tiv.   Jakt
och fiske men även upplevelser i form av
stillhet och lugn, bärplockning och tillagning av
lokala produkter är exempel på aktiviteter inom
denna genre. De mest efterfrågade erbjudandena
och produkterna inom Swedish Lapland är idag
vandring, hundspann, skoter, lugn och ro, mat,
kultur, tystnad samt norrsken.
Forskning visar att ju oftare människor besöker
gröna miljöer desto mindre känner de sig stressade, irriterade och utmattade. Naturen kan främja återhämtning genom att blodtrycket sänks,
stresshormonerna sjunker och stresstoleransen
höjs. Tallskogar har visat sig vara effektiva
i rehabilitering. 3

SWOT-analys
Följande uppräkning innehåller lokala förutsättningar i form styrkor,
svagheter, möjligheter och hot sett ur ett näringslivsperspektiv.

1. Geografiskt läge i Norrbotten - person- och
godstransporter via väg
2. Närheten till Luleå och Luleå Tekniska Universitet
3. Naturtillgångar: skog, vind och vatten
4. Språk
5. Attraktiv natur och kulturlandskap
6. Föreningsliv
7. Stabila företag och hög andel företagsamma
8. Låga kostnader för boende, industrilokaler och mark
9. Evenemang - sommarmarknad, hantverksvecka,
idrottsarrangemang mm

1. Samverkan för integrering i ett växande Norrbotten, 		
framförallt genom bättre tillgänglighet
(vägar och transporter)
2. Förädling av energiråvara
3. Vindkraft
4. Liten kommun medtillgänglig organisation,
möjliggör snabba beslut
5. Kultur, språk och idrott
6. Varumärkesarbetet
7. Attraktiv omgivning
8. Fritidshusägare, potentiella etablerare/invånare

1. Detaljhandel med problem: befolkningsminskning,
stort utflöde av köpkraft
2. Läget utanför tillväxtstråken Fyrkanten,
Malmfälten och Kiruna
3. Låga priser på fastigheter ett hinder för nybyggnation
4. Företagsklimat: den kommunala organisationen
uppfattas som bristfällig
5. Överkalix har ett svagt varumärke
6. Begränsad mark och planberedskap för större etableringar
7. Samverkan mellan företag
8. Samordning mellan kommun och näringsliv
9. Nätverk och regionalt samarbete
10. Få innovationer

1. Statens och länets satsningar på infrastruktur
begränsas till större städer/stråk
2. Utebliven lagstiftning/politisk styrning
( ex. ny fordonsteknik)
3. Åldrande befolkning
4. Generationsväxling
5. Minskat serviceutbud
6. Liten global handel
7. Eventuell framtida minskning av
virkesuttag i Östra Norrbotten
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Falköpings kommuns hemsida, medlem i det internationella nätverket Cittaslow
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Naturvårdsverket
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Skogsstyrelsen samt SLU
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”Vild, vacker och välkomnande
via värdskap och vyer”
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Foto: Lule-Bild AB

Producerad av Projekt Framtid i Överkalix som medfinansieras av:
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