Vår lokala ekonomi

– En presentation av den lokala ekonomin
i Gunnarsbyområdet.
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Den lokala ekonomin
– grunden för vårt välstånd
Utställningen: Den Lokala ekonomin – grunden för vårt välstånd;
handlar om ett angeläget ämne som rör oss alla som bor i Gunnarsbybygden; Hur fungerar
vår lokala ekonomi och hur påverkar den våra möjligheter till en bra livskvalitet ?
För oss som individer är ekonomi en fråga om att skaffa sig och hushålla med inkomster, spara och investera
för framtiden. Ekonomi kan i mångt och mycket ses
som hur vi genom försörjning skaffar oss resurser
som ger oss valmöjligheter, personlig utveckling och
tillfredsställelse av såväl materiella som kulturella
behov. Ekonomin är den väv av seriekopplingar där
resurserna flödar och fördelas emellan.
Problemet som Gunnarsbybygden ställs inför är att
den ekonomiska väven blir allt tunnare och seriekopplingarna färre. Följden blir svårare att försörja sig och
erbjuda attraktiva möjligheter till ungdomen och unga
familjer. Detta leder till ett fortsatt utflöde av människor, resurser och pengar som strömmar ut ur bygden.
Ändå är Gunnarsbybygden en välmående bygd som
fortfarande har affär, skola, bensinmack, samhällsservice, en rättvishandel och en ny fantastisk hotellanläggning. Bekymret är bara att den mest värdefulla
resursbasen i den lokala ekonomin; människorna;
sjunker stadigt i antal och över tiden. Fortsätter denna
utveckling riskerar den att dra undan mattan för det
som återstår.
Är det någon bygd som kan fixa tillväxt i bygden, så
är det VI - som redan har en utvecklad känsla för vår
bygd samt en massa aktiva företagsamma människor
som ser sin framtid här och engagerar sig i föreningsliv. Det är vi; människorna i bygden, som är vår värdefullaste tillgång och utgångspunkt när vi ska utveckla
bygden.
Åtgärderna som måste till de närmaste åren är olika
satsningar som leder till ökat utbud av varor och
tjänster. Några områden med stor potential är investeringar som förädlar våra fantastiska naturresurser
till energi, mat och turistiska upplevelser. Men även
offentliga och privata investeringar som ökar utbu-
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det i handeln. Vill vi att invånarna ska spendera mera
pengar lokalt, krävs det att det finns ett attraktivt
utbud som de väljer att lägga sina pengar på.
Vi måste få en anda som genomsyras av att det går att
få en livskraftig bygd. Vi behöver se fler nya entreprenörer – som tillsammans med de etablerade företagen
ser till att öka utbudet av varor och tjänster. Detta
leder till att allas valmöjligheter ökar avseende försörjning och tillfredsställelse av behov.
Vad bygden behöver är att skapa en positiv spiral av
utbud och efterfrågan. Detta genererar nya affärsmöjligeter och skapar fler arbetstillfällen. Det är detta som
utställningens Vision 2020 lyfter fram i konkreta siffror
och visa på hur man med enkla medel kan öka omsättningen av pengar i bygden.
Utställningen lyfter också fram konkreta förslag på
åtgärder och möjligheter som vi redan idag kan börja
ta tag i för att få igång den lokala ekonomin.
Vår förhoppning är att utställningen leder till många
konstruktiva och kreativa diskussioner. Vi får dock
inte fastna i diskussionerna, vi måste blicka framåt och
ha modet att satsa. Vill vi fortsätta att bo och verka i
vår vackra bygd med en mångfald av människor och
ökade möjligheter, är vi tvungna att satsa på den
lokala ekonomin och vår egen attraktionskraft.
Det är dags att anta utmaningen.

RÅEK
Arbetsgruppen för projektet; För en livskraftig ekonomi i Gunnarsbynområdet

Med det här funkar vårt samhälle
Den här servicen har vi idag

Värme, VA, Avfall och El

• Bokbuss
• Buss (2 ggr/dag)
• Brandvärn/IVPA (I väntan på
ambulans, defibrillator)
• Dagligvaruhandel
• Distriktssköterska
• Egen församling
• Hemtjänst med grupplokal
• Internetuppkoppling
• Lantbrevbärare
• Servicekontor
• Skola åk 1–9/ Förskola
• Tankstation (drivmedel)
• Återvinningscentral/-station

• Värme: Gunnarsbyområdet har idag ingen
central leverans av fjärvärme. Hushållen
löser detta på egen hand med el, olja och
pellets panna (jordvärme).
• VA (Vatten/Avlopp): Försörjningen i området
sker via privat och kommunal VA.
• Kommunalt 35 %
• Privat 65 %
• Avfallshantering: Bygden har möjlighet att
sortera sopor via återvinningscentral med
plats för vitvaror, återvinnings- & för farligt
avfall miljöstation.
• Energi: Hela området är uppkopplat till ett
kommunalt elbolag.

Människan lever inte av bröd allena
– vi behöver även vårt sociala kapital
Detta finns idag inom kultur, fritid och föreningsliv
•
•
•
•
•

Idrott
Jakt och Fiske
Kultur och Fritid
Samlingspunkter
Barn- och
ungdomsaktiviteter
• Byaföreningar och
politiska organisationer
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Bygdens totala inkomster 2010
Bygdens köpkraft
Totalt 80 Mkr

Inkomst från turister &
säsongsboende uppskattas till 3 Mkr
Inkomst av tjänst/näring 65 Mkr
Övriga inkomster 12 Mkr
ex skogsintäkter,
kapitalinkomster etc

Beräknat utifrån SCB siffror
• 360 hushåll – 700 innevånare
• 285 förvärvsarbetande
• Medianinkomst 222 000 kr
• Utgifter/hushåll ca 223 000 kr

Dessvärre omsätts endast cirka
11 miljoner lokalt. Det mesta av
pengarna läcker ut ur bygden
Boende
12,8 Mkr
Livsmedel
7,9 Mkr

Hem & Familj
36,9 Mkr
Transport &
Fordon 11,6 Mkr

Läckage 69,2 Mkr
Datamaterialet är hämtat ur SCB som sammanställt
dem i en så kallad lokal ekonomisk analys för
Gunnarsbybygden. Siffrorna över konsumtion och
intäkter är schabloner för glesbygd vilket gör att de
tolkats med viss försiktighet och vissa justeringar gjorts
efter lokalkännedom.

Pengarna lägger vi på följande
Utgiftspost	I bygden
Utanför
			
bygden
Bostad
– Energi
2,2
6,8
– Rep & tjänster
2,3
1,3
– Övriga		
4,7
Livsmedel
Hem & familj
– Alkohol & tobak		
2
– Förbrukningsvaror		
1,9
– Barnomsorg, fackavg.
övriga försäkringar		
3,1
– Kläder & skor		
5,6
– Möbler, inventarier
hushållsutrustning		
5,6
– Hälso & sjukvård		
2,6
– Fritid & kultur
0,4
16,1
Transport & fordon
2,6
11,6
Totalt Mkr
10,8
69,2
				

Summa
Mkr
9
3,6
4,7
2
1,9
3,1
5,6
5,6
2,6
16,5
14,2
80

Så här använder vi pengarna
i den lokala ekonomin
• Ved
2,2
• Rep & Tjänster för
2,3
• Livsmedel (affärerna)
3,3
• Fritid, lokala arrangemang
0,4
• Tankning (billisten)
2,6
Totalt
10,8 Mkr
Kommentar
• Den lokala (privata) konsumtionen på cirka 11 miljoner
motsvarar 6–7 arbetstillfällen
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• Ytterligare arbetstillfällen genereras av att
företagen säljer sina produkter och tjänster. Ett
bra exempel är turism som generar netto inkomster till
den lokala ekonomi.
• Det stora läckaget sker naturligt på de områden där det
inte finns något lokalt utbud ex hem & familj (möbler,
kläder, bilar, etc)
• Cirka 70 % av livsmedelskonsumtionen sker utanför
den lokala ekonomin.

Vision 2020

– Lokal tillväxt i Gunnarsbybygden
Tänk om vi antar utmaningen att 2020 öka andelen pengar som omsätts i
bygden från dagens cirka 11 till 30 miljoner

100-lappen i våra liv
Idag far 88 kr direkt
ut ur bygden

100:-

Cirkulerar
vidare i bygden

Disponibel inkomst ökar naturligt
ca: 79 Mkr
ca: 15 Mkr

Totalt 104 Mkr
Vägen dit går genom en växelverkan mellan:

UT

4 kr Lokala tjänster anlitas

20 kr El, vatten, telefon,
bostad

8kr Handlas i lokal handel
och drivmedel

50 kr Handlar i Boden
dagligvaror och prylar
15 kr Transport, drivmedel

Vision 2020 kräver att 30 kr per
100-lapp spenderas i bygden

100:-

Cirkulerar
vidare i bygden

Inkomst från turister & säsongsboende
fördubblas till 10 Mkr

UT

10 kr Lokala tjänster anlitas

25 kr El, vatten, telefon,
bostad

15 kr Handlas i lokal handel
och drivmedel

30 kr Handlar i Boden
dagligvaror och prylar

5 kr Transport, drivmedel

5 kr Transport, drivmedel

•Ökat inflöde av pengar till bygden genom tillväxt i
offentlig och privat sektor
• Ökat utbud på attraktiva produkter och tjänster som
invånare och tillresta är villiga att lägga en ökad andel av
sina pengar på.

Och:
• Uppfinningsrikedom
• Samverkan
• Smarta lösningar
• Mod och tålamod
• Med framför allt övertygelsen att den lokala ekonomin är
viktigt för allas vår livskvalitet.

Dubbla andelen av våra inkomster
som spenderas lokalt,
tredubblar omsättningen i den
lokala ekonomin

Idag spenderar vi cirka 12 %
av våra inkomster lokalt
KOMMER IN		

STANNAR KVAR

100 kr
12 kr
1,4 kr

12 kr
1,4 kr
0,2 kr
13,6 kr stannar i bygden

Vision 2020 kräver endast att
vi dubblar andelen till 24 %
KOMMER IN		

STANNAR KVAR

100 kr			
24 kr			
5,7 kr			
			

24 kr
5,7 kr
1,4 kr
31,1 kr stannar i bygden

5

En bygd med sin lokala ekonomi i balans,
är en bygd där pengarna cirkulerar
Den lokale producenten
säljer sina produkter till
affären i byn. Han har
ett litet byggprojekt och
för en del av sin inkomst
anlitar han en lokal
snickare.

Snickaren spenderar en del av sin
inkomst hos den lokale handlaren
och är i behov av en rörmokare.
Och den nyanställda
handlar hos den lokala
handlare

Rörmokaren/
företaget
handlar varor/
tjänster lokalt.
Eftersom företaget har
ett bra kundunderlag
finns utrymme för en
nyanställning av en
yngre person från bygden.

Vision 2020
skulle kunna innebära/kräva
•
•
•
•

12–16 nya arbetstillfällen
Nya företag
Ökat utbud av lokala produkter och tjänster
Satsningar på områden med stor till växtpotential 			
inom handel, livsmedelsproduktion och turism.
• Behov av att öka bygdens befolkning
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ex.

Tre förslag för den Lokala Ekonomin
Trygghetsboende i Gunnarsbyn

Älvdaldens Agrocenter

ett alternativt tryggt boende för äldre

När bygden äger sitt lantbruk

Bakgrund

Bakgrund

Det behövs inte bara fler särskilda
boenden utan också ett ökat utbud av bostäder som är lämpliga
och attraktiva för äldre som väljer
att förändra sitt boende.
Trygghetsboende kombinerar
det vanliga boendet med omsorg
och service. Studier visar att med
trygghetsboende kan behovet av
särskilt (äldre) boende skjutas upp.
Idag finns inget alternativ för äldre på landsbyggden, när
de måste flytta är de hänvisade till tätorten.
Trygghetsboenden kan göras till lugna och stimulerande
hem i sin hembygd.

Bygden slyar igen och skymmer allt mer av landskapet,

Lösning
• Ett trygghetsboende byggs i sammarbete med
kommunen (och drivs i eget bolag)
• Boendet skapar lokala arbetstillfällen.
• Förutsättningar skapas för att utveckla äldreomsorgen i området.
• Ett trygghetsboende kan innebära att hus i området lösgörs.
• Och det viktigaste av allt – de äldre får ett tryggt
alternativ som finns etablerat i sin egen hembygd.

det finns knappt några betande djur kvar. Igenväxt åker och
betesmark är inproduktivt, ger inga inkomster till varken
markägaren eller den lokala ekonomin.
Det är inte särskilt realistiskt att tro att någon privat aktör
vill starta lantbruk och ta de risker som detta innebär.
Utan betande djur är vårt öppna landskap i fara.
Tänkt att äga ett landbruk som berikar både landskapet,
maten och den lokala ekonomin.

Lösning
Byn startar ett gemensamt aktiebolag med bygdebor
och utflyttade som aktieägare. Med aktiekapital, banklån
och investeringsstöd byggs ett agrocenter, som består av
stall för inhysning av kor, får och möjligen även häst, grisar
och värphöns.
Produktionen utformas efter en noggrann affärsplan. Den
huvudsakliga verksamheten blir dock att bedriva boskapsskötsel och landskapsvård , genom bete och gallring/röjning
för att återskapa ett öppet landskap.

Destination Råne Älvdal
ett unik upplevelse centrum

Bakgrund

Lösning

Råneälven är Sveriges största skogsälv och en av de få

En utvecklad turism och besöksnäringen i älvdalen kan

outbyggda. Älvdalen har mycket varierande karaktär med
ett stort antal geovetenskapligt intressanta formationer.
Råneälven ingår i Natura 2000 och är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad.
Historiskt finns även koppling mot malmtransporter mellan
Malmfälten och kusten. I och i anslutning till dalgången finns
många värdefulla naturmiljöer med en stor utveckling potential vad det gäller Ecoturistiska produkter.
I området finns idag fantastiska upplevelser och bra infrastruktur redo för att utveckla turistnäringen i älvdalen.
Få näringar bidrar så mycket med nettoinkomster som
besöksnäringen och dess betydelse har idag passerat såväl
skogs- som verkstadsindustrin i Sverige.

medföra stora inkomster och arbetstillfällen i bygden MEN
detta förutsätter att VI samordnar oss kring:

• Aktiviteter och turistiska produkter
• Marknadsföring och försäljning
•	Infrastruktur och information
Detta kräver ett
lokalt nätverk
som aktivt jobbar
för att skapa denna samordning.
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Hur försörjer vi oss?
Pendling till jobbet
• 58 % pendlar ut från området
• 16 %* saknas uppgift
• 104 personer pendlar in till området
* Eftersom uppgift saknas på var en del personer arbetar är
siffrorna på pendling ungefärliga

Största näringsgrenarna*
sorterat efter antal arbetsställen
• Skogsbruk
• Tillverknings- & ekonomiföretag
• Bygg, handel, transport och fritid
* DEFINITION: kan försörja minst en person

Småföretagen är fundamentet
• Gunnarsbybygden har uppemot ett hundratal företag.
• Sammanlagt jobbar 180 personer i dessa företag eller 65 %
av de förvärvsarbetande i området
• En försiktig uppskattning är att dessa företag omsätter
mellan 100–150 miljoner årligen
• Dessa företag drar in stora exportinkomster till Gunnarsbybygden då deras marknader till största del ligger utanför
bygden
8

De fem största
arbetsgivarna:
•		 Formsmedjan
•		 Lassbyns Åkeri AB
•		 Erik Engströms Åkeri AB
•		 Bodens Kommun
•		 RÅEK

Produktion: SörbyTryck AB 2010, Foto: Riverworks/Fredrik Broman, Lowe Rynbäck

• 26 % bor och arbetar inom området

